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Lukiessani monia Vanhan ja Uuden testamentin profeettojen 
sekä pakanallisten mestareiden kirjoituksia olen kovasti yrit-
tänyt selvittää, mikä on hyveistä korkein ja paras. Mikä hyve 
yhdistäisi ihmisen lähimmin Jumalaan ja minkä myötä voi-
simme armosta tulla siksi, mitä Jumala luonnostaan on  

– minkä myötä ihminen kävisi enimmin yksiin sen kuvan 
kanssa, joka hän oli Jumalassa ennen olentojen luomista, eikä 
hänen ja Jumalan välillä ollut mitään eroa. 

Käytyäni kirjoitukset läpi niin hyvin kuin järkeni suo mi-
nun niitä ymmärtää olen löytänyt riippumattomuuden ihan-
teen, joka ylittää kaikki muut hyveet. Hyveet liittyvät aina 
jotenkin luotuun maailmaan, mutta riippumattomuus on 
erillään kaikesta luodusta. Siksi meidän Herramme sanoi 
Martalle: ”Unum est necessarium” (Luuk. <C:D>). Tämä tar-
koittaa: Martta, jos joku haluaa rauhan ja puhtauden, hänellä 
on oltava tämä yksi, ja se on riippumattomuus.EF

Opettajamme antavat rakkaudelle korkean aseman, kuten 
pyhä Paavali, joka sanoo: ”Vaikka tekisin mitä tahansa tekoja, 
mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään” (<. Kor. 
<?:<). 

Minä asetan kuitenkin riippumattomuuden rakkaudenkin 
edelle. Ensinnäkin siksi, että siinä missä rakkaus saa parhaim-
millaan minut rakastamaan Jumalaa, riippumattomuus saa 
Jumalan rakastamaan minua. Onhan paljon parempaa sallia 
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Jumalan tulla kohti kuin itse yrittää käydä Jumalaa kohti. Ju-
mala nimittäin pystyy paljon läheisemmin yhdistämään it-
sensä minuun kuin minä itseni häneen. Riippumattomuus 
tuo Jumalan luokseni ja tämän todistaa se, että jokainen asia 
on mieluiten luonnollisessa tilassaan. Jumalan luonnollinen 
tila on ykseys ja välittömyys; se seuraa juuri riippumatto-
muudesta. Sen tähden Jumalan on välttämättä annettava it-
sensä riippumattomalle sydämelle.

Toisekseen asetan riippumattomuuden rakkauden edelle, 
koska rakkaus saa minut kestämään asioita Jumalan vuoksi, 
kun taas riippumattomuudessa en välitä mistään muusta 
kuin Jumalasta. Onhan arvokkaampaa välittää yksin Jumalas-
ta kuin sietää kaikkia asioita hänen vuokseen. Kärsiessään 
ihminen on yhteydessä luotuun maailmaan, joka aiheuttaa 
hänen kärsimyksensä. Riippumattomuus sen sijaan on eril-
lään kaikesta luodusta. Riippumaton sydän ei ota vastaan mi-
tään muuta kuin Jumalan. Tämän todistaa se, että kaikelle, 
mitä otetaan vastaan, täytyy olla jokin paikka. Riippumatto-
muus on itsessään niin lähellä ei-mitään, ettei mikään Juma-
laa karkealuontoisempi voi kiinnittyä siihen. Vain hän on 
niin yksinkertainen ja täydellisen hieno, että voi asettua riip-
pumattomaan sydämeen. Tästä syystä riippumaton sydän ei 
voi vastaanottaa muuta kuin Jumalan.

Mestarit ylistävät myös nöyryyttä yli muiden hyveiden. 
Minä kuitenkin kohotan riippumattomuuden nöyryydenkin 
yläpuolelle, sillä nöyryyttä voi olla ilman riippumattomuutta, 
mutta täydellistä riippumattomuutta ei voi olla ilman perim-
mäistä nöyryyttä, sillä perimmäinen nöyryys on seurausta 
oman itsen häviämisestä. Riippumattomuus on niin lähellä 
ei-mitään, että sen ja ei-minkään välissä ei voi olla mitään. 
Tämän vuoksi täydellistä riippumattomuutta ei ole ilman 
nöyryyttä. Kaksi hyvettähän on aina parempi kuin yksi. 
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Toisekseen sijoitan riippumattomuuden nöyryyden ylä-
puolelle, koska täydellinen nöyryys taipuu kaiken luodun 
alle, jolloin ihminen kääntyy pois itsestään luotua kohti. 
Riippumattomuus sen sijaan pysyttäytyy itsessään. Itsestä ir-
tautuminen voi tuskin olla niin jaloa, ettei sisimmässä pysy-
minen olisi sitäkin jalompaa. Siksi profeetta Daavid sanoo: 

”Omnis gloria eius !liae regis ab intus”, mikä tarkoittaa: 
”Kuninkaan tyttären kunnia tulee hänen sisimmästään”  
(Ps. DD:<D). Täydellisessä riippumattomuudessa ei ole jälkeä-
kään pyrkimisestä minkään luodun ylä- tai alapuolelle. Se 
haluaa vain olla siinä missä on, ei ylempänä eikä alempana, ei 
rakkauden eikä kärsimyksen tähden. Se ei etsi samankaltai-
suutta tai erilaisuutta minkään luodun kanssa, eikä mitään 
muutakaan – se haluaa vain olla. Se ei kuitenkaan halua olla 
jotain yhtä tai toista, sillä se, joka haluaa olla sitä tai tätä, ha-
luaa kuitenkin olla jotain. Riippumattomuus sitä vastoin ei 
halua olla mitään. Siksi mikään asia ei paina sitä.

Joku saattaa nyt ajatella pyhää Äitiä ja hänen täydellisiä 
hyveitään ja riippumattomuuttaan. Jos riippumattomuus on 
ylevämpää kuin nöyryys, miksi pyhä Äiti korosti juuri nöy-
ryyttä sanoessaan: ”Quia respexit dominus humilitatem ancil-
lae suae”, mikä tarkoittaa: ”Hän näki palvelijattarensa nöy-
ryyden” (Luuk. <:D@). Miksei hän sanonut: ”Hän näki 
palvelijattarensa riippumattomuuden”? Vastaan tähän, että 
Jumalasta löytyvät sekä nöyryys että riippumattomuus, sikäli 
kuin voimme jotakin sanoa Jumalan hyveistä. Siinä missä 
rakkautta tihkuva nöyryys sai Jumalan alentumaan ihmis-
luontoiseksi, hänen riippumattomuutensa pysyi samaan ai-
kaan muuttumattomana. Samoin oli silloin, kun hän loi tai-
vaan ja maan, kuten myöhemmin osoitan. Ja koska meidän 
Herramme ihmisyydessäänkin pysyttäytyi riippumattomana, 
pyhä Äiti tiesi, mitä Jumala häneltä odotti, ja ymmärsi hänen 
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tässä tilanteessa pitävän arvossa juuri hänen nöyryyttään eikä 
riippumattomuuttaan. Siksi hän pitäytyi omassa riippumat-
tomuudessaan ja puhui nöyryydestään eikä riippumattomuu-
destaan. 

Jos hän olisi yhdelläkään sanalla ajatellut riippumatto-
muuttaan, vaikkapa vain sanomalla: ”hän näki sisäisen riip-
pumattomuuteni”, tuo riippumattomuus ei olisi enää ollut 
täydellinen ja väkevä, koska hän olisi tuolloin lähtenyt itses-
tään. Itsestä tuleminen ei koskaan voi olla niin vähäistä, ettei 
se vaikuttaisi riippumattomuuteen. Tästä syystä pyhä Äiti 
puhui nöyryydestään eikä riippumattomuudestaan. Siksi 
profeettakin sanoi: ”Audiam quid loquatur in me dominus 
deus” (Ps. @K:J), eli ”minä” tahdon vaieta ja ”kuuntelen, mitä 
Jumalani ja Herrani puhuu minussa”, aivan kuin hän olisi 
halunnut sanoa: jos Jumala tahtoo puhua minulle, tulkoon 
hän sisimpääni. Minä en halua ulos.

Kohotan riippumattomuuden myös kaiken armeliaisuu-
den yläpuolelle. Armeliaisuus tarkoittaa, että ihminen irtau-
tuu itsestään lähimmäisen vaivoja kohti, niin että hänen sy-
dämensä vaikertaa. Riippumattomuus lepää itsessään 
vapaana tuollaisesta, eikä mikään voi sitä horjuttaa, sillä jos 
ulkoiset olosuhteet saavat ihmisen pois tolaltaan, hänen 
asian sa eivät ole hyvin. Lyhyesti sanottuna: vertaillessani hy-
veitä keskenään en löydä toista niin puutteetonta ja Jumalaan 
kiinnittävää kuin riippumattomuus.

Mestari nimeltään AvicennaEL sanoo näin: riippumaton 
henki on niin ylhäinen, että mitä tahansa se näkee, on totta, ja 
kaikki, mitä se haluaa, on sille luvallista. Sille on myös oltava 
kuuliainen kaikessa, mitä se pyytääMN. Ja tämän vakuutan teil-
le: aina kun vapaa henki lepää todellisessa riippumattomuu-
dessa, se suorastaan pakottaa Jumalan olemiseensa. Jos se voisi 
pitäytyä vailla hahmoa ja satunnaisia ominaisuuksiaan, se saisi 
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Jumalan sisäisen olemisen. Sitä Jumala ei kuitenkaan pysty an-
tamaan kuin itselleen, ja siksi hän voi antaa riippumattomalle 
hengelle ainoastaan yhteyden omaan itseensä. Näin täydelli-
sen riippumaton ihminen temmataan ikuisuuteen, eikä mi-
kään katoavainen voi häntä koskettaa, eikä hän enää tunne 
mitään ruumiillista, vaan on maailmalle kuin kuollut, eikä 
mikään maallinen maistu hänelle. Tätä tarkoitti pyhä Paavali 
sanoessaan: ”Minä elän vaan en kuitenkaan elä: Kristus elää 
minussa” (Gal. ,:,+).

Saatat nyt kysyä, mitä oikein on tuo riippumattomuus, joka 
on itsessään niin jaloa. Tähän vastaan, että oikea riippumatto-
muus on järkkymättömyyttä kaiken rakkauden ja tuskan, kun-
nian ja häpeän sekä kaiken eripuran keskellä. Sellainen henki 
on horjumaton kuin jylhä vuori pienten tuulenpuuskien kes-
kellä. Riippumattomuus johdattaa ihmisen suurimpaan kaltai-
suuteen Jumalan kanssa. Jumala on Jumala järkähtämättömän 
riippumattomuutensa vuoksi, mistä taas seuraa hänen puhtau-
tensa, yksinkertaisuutensa ja muuttumattomuutensa. 

Jos siis ihmisen päämäärä on Jumalan kaltaisuus – sikäli 
kuin sellainen on luodulle ylipäätään mahdollista – sen on 
tapahduttava riippumattomuuden kautta. Se johtaa ihmisen 
puhtauteen, puhtaudesta yksinkertaisuuteen ja yksinkertai-
suudesta muuttumattomuuteen, ja siten tulee esille ihmisen 
ja Jumalan kaltaisuus. Tämä kaikki tapahtuu kuitenkin vain 
ja ainoastaan armosta, sillä armo loitontaa ihmisen ajan veto-
voimasta ja puhdistaa kaikesta katoavaisesta. On ymmärrettä-
vä: tyhjä ja luodusta vapaa on Jumalaa täynnä, ja vastaavasti 
luotua täynnä on Jumalasta tyhjä.

Kuulkaa siis, että Jumala on levännyt riippumattomuudes-
saan ikuisuudesta asti ja lepää siinä edelleen. Taivaan ja maan 
luominen kosketti hänen riippumattomuuttaan yhtä vähän 
kuin että hän ei olisi koskaan luonut yhtään olentoa. Ihmisen 
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