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AABRAHAMIN SUHDE JEESUKSEEN.

Ihminen ja ihmiskunta elää kahdessa suuressa maail
massa, joiden välisenä kysymyksenä on se siveellinen 
mahti, joka määrää rajan kuolevaisen ja kuolematto
man välille. Tämä raja ei ole vain maallisen ruumiin 
kuolevaisuudessa. Sillä niin kauan kun ihminen ei 
vielä ole läpikäynyt täydellistä henkistä uudestisyntymää, 
on hän koko personallisessa olemuksessaan kuolevai
nen, ja hän uudelleen ja uudelleen läpikäy jälleensyn
tymän ja jälleenkuoleman muutokset. Ja  tähän per- 
sonalliseen puoleemme kuuluu lihallinen ruumis ja sen 
kaksoispuoli eli eetterinen ruumis ja sielulliset käyttö- 
välineemme astraaliruumis ja alempi älyruumis. Tämä 
personallisuutemme elää alemmassa kolminaismaail- 
massa, johon kuuluvat fyysillinen, astraalinen ja alempi 
älytaso ja jota yhteisellä nimellä nimitetäänkin kuole
vaisuuden maailmaksi. Kuolemattomuutemme alkaa 
vasta tämän kuoleman kolminaismaailman takaisessa 
henkimaailmassa, jossa — inhimillisen kehityksen yh
teydessä — puhutaan hengen kolminaismaailmasta: 
järjen, rakkauden ja hengen tasoista. Elämästämme ja 
osallisuudestamme tuossa kuolemattomuuden kolmi- 
naismaailmassa tulemme me tietoisiksi vasta sitten ja 
siinä määrässä, kuin sisäinen eli mystillinen Kristus 
meissä ihmisissä herää ja kasvaa; niinkuin jo olemme
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puhuneet edeiiisissä Vanhantestamentin tutkimuksis- 
samme ^Luominen", „Tuba!-Kain" ja ^Vedenpaisumus", 
mutta seikkaperäisemmin ja tyhjentävämmin puhu
taan niistä muissa „Ruusu-Risti-Kirjaston" kirjoissa, eten
kin kirjoissa „Christosophia" ja .Paa-
vaii ja hänen kristinuskonsa". Etenkin näitä moiempia 
viimemainittuja kirjoja voimme käyttää apunamme koet- 
taessamme oppia ymmärtämään mystiiiistä Kristusta, 
joka historiaiiisessa Jeesuksessa pääsi ensikerran täy- 
deiiisenä esiiie fyysiiiisen tason päivätajunnassa, ja kuinka 
siitä oii kaksi vakavaa seurausta, l:ksi, että Jeesus itse 
saavutti täydeiiisimmän yiösnousemuksen, s.o. tuiikuo- 
ievaisessa personaiiisuudessaankin kuoiemattomaksi, ja 
2:ksi, että Jeesuksessa yhtyi maapaiiomme fyysiiiisen- 
kin tason eiämään sen korkeampi minä, tai että Jee
sus Kristus itse tu!i maapaiiomme korkeammaksi mi
näksi, tuii „kaiken periiiiseksi", niinkuin hebreaiais- 
kirjeessä sanotaan.

Mutta ymmärrämmehän, että kauan ja paijon oii ih
miskunnassa aherrettu ja tehty vaimistuksia tämän kos- 
miiiisen siiian aikaansaamiseksi maapaiiomme ja ihmis
kuntamme aiemman ja yiemmän minän väiiiie. Oli
han Qautama Buddha jo hyvin iäheitä hipaissut tätä 
saavutusta, niin että hän tavattaan jo aavisti sentähei- 
syyttä. Mutta Buddha ei sittenkään osannut seivästi 
sanoa, oiiko ihmisessä kuoiematonta minää, vai eikö 
ohut. Hän vaan osasi sanoa, että ihminen on kokoo
mus viidestä (esoteerisesti seitsemästä) pe
rusvoimasta, jotka kuoiemassa hajoavat, ja uudessa jäi- 
ieensyntymässä taas yhtyvät, — joiioin näiden skand- 
hojen keskinäinen suhde ja siveeiiinen iuonne nähtä
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västi määräisivät ihmisen kohtaton eti karman. Mutta 
Jeesus osasi m.m. sanoa: „Joka on nähnyt minut, on 
nähnyt isän" Joh. 14:9. Siiiä todetta mystiiiinen Kris
tus meissä vain on kuoiematon minä. Niinkuin Paavati 
m.m. sanoo: „Si)!ä te otette kuotteet, ja teidän etämänne 
on kätketty Kristuksen kanssa Jumatassa." Kot. 3:3.

Tämän siitän aikaansaamiseksi maapattomme ja sen 
ihmiskunnan aiemman ja yiemmän minän väiitte oti 
muodostunut itcnkinen iiitto, oti muodostunut n.s. työn- 
tiitto kuoievaisen ihmiskunnan ja sen kuotemattoman 
itsen, Logoksen, mystitiisen Kristuksen väiitte. — Juuri 
tämän hiton kannatta voisimme koettaa ymmärtää hit
toa Aabrahamin ja Herran, Jumatanvätittä. Ja ikään
kuin keskeisimpänä ytimenä tässä hitossa ovat nämä 
Aabrahamihe tausutut sanat:

Ja s/aaa fa^va? %a;M/ maaa %aasaf
^/aaa^a/A^/.

Me voimme kysyä: eivätkö maan kansat siis ote si
nänsä siunatuita? — Ovat kyttä. Mutta tuo siunaus on 
kuin jossain näkymättömissä; se on sisäisessä, kuote- 
mattomuuden maaitmassa. Täättä ilmentyneen käytän
nön maaitmassa, kuotevaisuuden kotminaismaaitmassa, 
täättähän, maan kansojen etämässä edetteen hattitsee 
väkevämmän oikeus, sorto ja väkivatta, eti siis— kirous.

Että nyt ihminen ja ihmiskunta pääsisi osathseksi 
korkeamman eti kuotemattomuuden maaitman etämästä 
ja siunauksesta, saattaisimme siinä suhteessa ajatetta 
kotmea eritaista menettetytapaa — joita kyttä, etenkin
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kahta ensimäistä, on käytännössä koetettukin. Ensi- 
mäinen tapa on se, että ne ihmiset, jotka kaipaavat 
kuoiemattomuuden eiämää ja sen siunausta, koettavat 
kaikin voimin vapautua tämän kuoievaisen maaiiman 
ja sen eiämän harrastuksista. Seiiaiset ihmiset pane
vat pääpainon saavuttaakseen vapautu
misen karmasta ja pakoiiisesta jäiieensyntymisestä, voi
daksensa senjäikeen iiittyä enkeiikuntien jumaiaisem- 
paan eiämään.

Juuri tämä pyrkimystäpä saattaa oiia huomattavana 
piirteenä käytännöiiisessä brahminismissa ja buddhaiai- 
suudessa. Muttavieiä räikeämmin oieeiiista se on nyky
ajan eii vaitiokirkkojen aikaansaamassa kristiiiisyydessä. 
Siiiä tavaiiisen kristityn henkisissä pyrkimyksissä — 
mikäii häneiiä oilenkaan on henkisiä pyrkimyksiä — 
on vaikuttavimpana kannustimena toivomus saavuttaa 
kuoiemanjäikeinen taivas, jonkuniainen iaiskan para
tiisi, ioppumaton toimettomuuden ja huvittelun oiotiia. 
Tavaiiinen kristiiiinen ^autuuden juiistaja" kauhistuu 
seiiaista ajatusta, että hänen pitäisi pyrkiä johonkin 
henkisen eiämän ja toiminnan täydeiiisyyteen, ja että 
hänen pitäisi syntyä uudeiieen ja uudeiieen takaisin 
tänne ruumiiiiiseen eiämään. — Kuinka mahtaisi oiia 
siinä tapauksessa, että hän kuoituaan kuitenkin huo
maisi joutuneensa sinne aiimpaan heivettiin? Oiisiko 
häneiiä siiioinkaan niin paijon henkistä aioitekykyä, 
että hän viitsisi pyrkiä uuteen iihaiiiseen ruumistuk- 
seen, oppiaksensa vähiteiien eiämään ihmisiksi, vai pi
täisikö sittenkin mukavampana ja autuaaiiisempana 
kiemurreiia sieiiä heivetin kuumuudessa? — Kenties 
hän vieiä saiaisesti nauttisi siitä tietoisuudesta, että pa-
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hotaiset saavat !oppumattomasti vaivautua hänen kat
tiansa kuumentamisessa!

Tai ajateiiaan toista mahdoiiisuutta: Autuas kris
titty on aikakausia ioikoitiut taivaaiiisessa autuudessa, 
mutta herää sitten huomaamaan, että hänen rakkaim
mat perhekuntaksensa ovatkin — heivetissä. Ja kun 
hän siinä miettii - jos miettii — ja on totisen näköi
nen, niin jopa tuiee joku enketioiento, vai tieneekö itse 
Kristus, ja puhuttcice tuota totisen näköistä kristittyä 
jotenkin tähän tapaan: Terve sinuiie, autuas kristitty
veii! Sinä näyt kaipaavan rakkaita omaisiasi, ja sinut 
on vahannut ikävät aavistukset. Asia on todeiia niin 
kuin arvelet: ne sinun rakkaat omaisesi ovat heive
tissä. Mutta nyt on aika tuhut, että he saavat nousta 
seesteisemmihe aiueihe. Ja sitten — sen iain mukaan, 
jonka sinun kristihinen kirkkosi kerran kirosi — saa
vat he syntyä jätteen tihattiseen etämään maan päätte. 
Sinutta, joka yrität etää vähän hurskaampaa etämää, 
on vietä joitakuita aikoja jätettä tätä taivaattista au
tuutta, mutta sitten täytyy sinunkin jätteensyntyä tihat
tiseen etämään. Sittä sinunkin vanhurskautesi on vietä 
puutteettista. — Mutta tahtoisitko sinä jo nyt tuopua 
tästä autuudestasi, noiden omaistesi hyväksi? Siinä 
tapauksessa sinun pitäisi nyt ensin taskeutua vähän aiem
maksi, heidän tuokscen, opastaaksesi heitä tänne va- 
toisemmitte atueitte, ja sitten sinun otisi synnyttävä 
maan päätte samaan aikaan, yhdessä heidän kanssaan. 
Maan päättä sinä voisit osoittaa heitte myötätuntoa, rak
kautta, patvetevaisuutta, niin että heissäkin heräisi kau
niimman ja korkeamman etämän kaipuu, eivätkä enää 
seuraavatta kerratta tarvitsisi joutua athaisiinhetvetteihin.



M

Mitä vaitiokirkoiiisen kristiiiisyyden kasvattama kris
titty mahtaisi tähän vastata? —

Jätämme hänet siihen miettimään. Siiiä vaitiokirk- 
kojen aikaansaama kristiiiinen näkökohta ihmisen eiä- 
män jatkuvaisuudesta ja kuoiemantakaisesta tiiasta on 
todeiia huiiunkurinen.

Mutta ei tuo brahminismin ja buddhaiaisuuden tie- 
teeiiisempi ja todeiiisempi näkökantakaan aikaansaisi 
sitä, että maan kansat tuiisivat siunatuiksi. Siiiä se 
merkitsisi, että parhaimmat ihmiset vetäytyisivät pois, 
joihinkin enkeiikuntiin, ja maan pääiiä eiäisivät vain 
nuo kehittymättömät, raa at ja itsekkäät ihmiset.

Ajatteiemme sentähden toista meneteimää: nuo par
haimmat, reheiiisimmät ja hurskaimmat ihmiset — jotka 
täydeiiisimmin ovat voittaneet oman aiemman itsensä, 
jotka parhaimmin ja täydeiiisimmin ovat oppineet hii- 
iitsemään ja haiiitsemaan oman personaiiisuutensa — 
että he suunnitteiisivat hyvän järjestyksen maan päätie, 
ja voimakkaampina pakoittaisivat nuo heikommat ih
miset tähän heidän hyvään järjestykseensä.

Juuri tätä tapaa on myös paijon koetettu. Mutta on 
yhä seivemmin tuitu näkemään, että se vie väkeväm- 
män oikeuteen, vie ja
sortoon ja väkivaitaan. Siinä ei siiioin vietä pääse vä- 
iittömästi tapahtumaan isän Jumaian täydeiiinen 
ja hyvä tahto, vaan siinä tapahtuu vain noiden 
parhaimpien ihmisten tahto.

Sentähden sisäitää eiämä itsessään vietä koimannen, 
kaikkein syväiiisimmän menetteiytavan jumaiaiiisen siu
nauksen iimentämiseksi maan kansojen eiämässä. Ja 
tuo koimas tapa on siinä, että henkevimmät ja parhaim-
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mat ihmiset eivät pyri pois eiämästä, eivät pyri tais- 
kan taivaaseen, mutta eivät myöskään pyri väkivaiiaiia, 
eivät siveeHisiiiä tai ruumiiiiisitia pakkokeinoiiia aikaan
saamaan siveeiiistä ja  hyvää järjestystä, vaan he oA- 

paiveiien toimimaan ihmiskunnan henkisen 
eiämän puoiesta. — Hurskaan ja hyvän ihmisen ei pidä 
haaveiha iaiskan paratiisia, mutta ei pidä myöskään 
pyrkiä vaitaan ihmisten yiitse. Ainoa, mihin
hänen pitää kiinnittää huomionsa yii kaiken, on sisäi
nen Jumaia ja tämän sisäisen Jumaian hänessä itses
sään — samoin kuin jokaisessa muussa ihmisessä — 
siunauksena heijastama hyvän siemen, ihmisen ja ih
miskunnan peiastus on vain tässä Ayrä/z s/g/nenanä, 
— joka on kyivetty ihmisen kuoievaisuuden peitoon. 
Tämän siemenen täytyy saada huomiota, hoitoa ja tu
kea rakkaudessa, ihmisen ja ihmiskunnan täytyy kas
vaa uios pahasta, kasvamatta ensisijassa uios oman itsek
kään personaiiisuutensa vahasta ja rajoituksista, sekä 
sitten ja samaiia kaikista kansaiiisuuksiensa, uskonto- 
jensa ja yhteiskuntaiuokkiensa ahdasmieiisistä rajoituk
sista. Ei kukaan voi toista ihmistä — enempää kuin 
itseäänkään — iopuiiisesti auttaa muuten kuin kohdis
tamatta patvetevaista hyvyyttä häntä kohti. Siitä vain 
täten saadaan tuo kaikkein syvin, kaikkein atkuperäisin 
etämä, Logos, Kristus itmenemään ihmisessä fyysitti- 
settä tasotta.

Nyt voimme ajatetta isä Aabrahamin hittoa tämän 
erikoisen menettetytavan kannatta. Se merkitsee, että 
eräs ihmisyksitö huomasi ruveta otemaan aivan erikoi
setta tavatta oma itsensä, niin ettei pyrkisi pois etä- 
mästä — tietysti monien etämiensä aikana —, mutta



12

yrittäisi sensijaan o!!a mukana omaiia tavaiiaan, omassa 
sisäisessä itsessään. Hän ei antaisi kenenkään pakoit- 
taa itseään iuopumaan mistään tai ryhtymään mihin
kään iiman sydämensä rakkautta, mutta ei myöskään 
yrittäisi ketään toista mihinkään pakoittamaan.

Tämä hitto, tämä pyrkimys sai tietysti erikoista apua, 
siunausta ja tukea siitä Vaikoiseita Veijeskunnaita, jonka 
korkeimmat jäsenet oiivat tuiieet muista maaiimoista. 
Tätä Vaikoisen Veijeskunnan siunausta edustaa

%z/zz/z,gHS ẑzz/zzzzẑ .

Kerrotaan, että „Saa!emin kuningas toi ieipää ja vii
niä; ja hän oii Jumaian, korkeimman pappi. Ja hän 
siunasi häntä sanoen: Siunatkoon Aabramia Jumaia,
kaikkein korkein, jonka oma taivas ja maa o n .-------
Ja Aabram antoi häneiie kymmenykset kaikesta."

Tästä Meikisedekistä puhutaan Uudentestamentin heb- 
reaiaiskirjeessä hyvin merkiilisesti. Siinä kerrotaan, että 
Jeesus Kristuskin oii tuiiut „yiimäiseksi papiksi Meikise- 
dekin järjestyksen mukaan", ja että kuningas Meikise- 
dekiiiä „ei oie isää, ei äitiä, ci sukua, joiia ei oie päi- 
väinsä aikua eikä eiämänsä ioppua, vaan joka on Ju
malan Pojan kaitaiscksi kuvattu".

Ajateiiessamme, että tämä Saaiemin (rauhan) kunin
gas Meikisedek (vanhurskauden kuningas) edustaa Ve
nuksetta tuiiutta Vaikoista Veijeskuntaa, siiioin kaikki 
tämä käy ymmärrettäväksi. Siiiä kun tuo Veijeskunta 
on jo Venuksetta saavuttanut inhimiiiisen täydeiiisyy- 
tensä ja jumaiaistumisensa, siiioinhan ei siiiä oie täiiä 
pianeetaiia isää, ei äitiä, ei päiväinsä aikua eikä eiä
mänsä ioppua. Se oii jo  muuaiia saavuttanut juma-



13

!a!!isen Poika-titan yteismaaitmattisessa eti kosmittisessa 
merkityksessä. Ja tietysti myöskin Jeesus oii kaiken 
inhimiiiisen kehityksensä aikana, siis monissa ruumis- 
tuksissaan, ohut Vaikoisen Veijeskunnan, e!i siis Met- 
kisedekin oppiiaana. Siitä tavalta Jeesuskin oti anta
nut hänette „kymmennykset kaikesta".

Mutta toisetta puoten on totta, ettei muista maait- 
moista tuttut Vatkoinen Veljeskuntakaan voi meidän 
ihmiskuntamme puotesta tai sijaisena suorittaa sitä kos- 
mittista työtä ja tehtävää, mikä meidän osattemme kuu- 
tuu. He voivat meitä vain opettaa, antaa meitte apunsa 
ja siunauksensa. Aivan niinkuin kuningas Metkisedek 
antoi isä Aabrahamitte siunauksensa.

Ihmiskunnan täytyi töytää oma Tiensä, oma kosmit- 
tinen Jumatan-Poika-sataisuutensa. Ja sentähden oti 
— ja on edetteen otemassa — tämä Aabrahamin tiitto: 
„Sinun siemenessäsi tutevat kaikki maan kansat siuna
tuiksi". Se tiitto meni ensimäiseen suureen täyttymyk- 
seensä Jeesuksessa. Tämä ihmiskunnan oma Poika- 
tajuinen tie aukeni Jordanin kasteessa, jottoin ^taivaat 
aukenivat", ja ..taivaista kuutui ääni, joka sanoi: Tämä 
on minun rakas Poikani johon oten mielistynyt".

Tämä ei tapahtunut jossain unessa tai horroksissa 
tai astraatitasotta. On suunnaton ero, että se tapahtui 
valveetta, keskettä päivätajuntaa. Sittä se merkitsee — 
ja me pyydämme tässä yhteydessä viitata edeltä mai
nitsemiimme fvvasf//z kirjoihin —, että maait-
man alusta alkaen uhrautunut Karitsa, Logos, Kristus 
pääsi Jeesuksessa ensikerran täydettisenä esiintymään 
täättä aineen fyysittisettä tasotta, tihattisessa päivä
tajunnassa.
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Sen jatkeen Jeesus Kristus osasi heti käytännölli
sesti nousta tämän kuolevaisuuden kolminaismaailman 
lävitse, sen yläpuolelle, kyeten järjestämään käytän
nöllisen elämänsä ja käytännöllisen työnsä kuolematto
muuden kolminaismaailman ja sen ikuisempien lakien: 
totuuden, rakkauden ja hyvyyden lakien mukaiseksi.

Tätä kohoutumista kuolevaisuuden kolminaismaail
man yläpuolelle kuvataan evankeliumeissa

Tämä alempi kolminaismaailma tarjosi Jeesukselle
— niinkuin se edelleen tarjoaa jokaiselle todelliselle 
opetuslapselle — parasta mitä se voi antaa, pysyttääk- 
sensä siten ihmisen omassa vaikutus-ja valtapiirissään. 
Ensimäinen kiusaaja, erämaassa, edustaa fyysillistä ta
soa, yhdeltä puolen aineellisen toimeentulon huolia ja 
toiselta puolen rahan ja kaiken aineellisen rikkauden 
mahtia ja valtaa, joka panee tavalliset ihmiset itseänsä, 
mammonaa kumartamaan ja palvomaan, ja joka voi 
saada opetuslapsen haaveilemaan sellaista, että hänen 
pitäisi ahertaa ihmiskunnan aineellisen hyvinvoinnin 
puolesta henkisessä tarkoituksessa, luulotellen, että kun 
ensin saataisiin yleinen aineellinen hyvinvointi, niin sit
ten henkinen kehitys seuraisi kuin itsestään. Tai saa 
tämä kiusaaja opetuslapsen kääntämään selkänsä ai
neelliselle rikkaudelle siinä mielessä ja tarkoituksessa, 
että hän askeettina saavuttaisi henkistä tietoa ja valtaa.
— Toinen kiusaaja, pyhäkön harjalla, edustaa astraali- 
tasoa: alempaa sieluelämää, astraalista psyykismiä, me- 
diumismiä, sukupuolisuutta, sekä sellaisia uskontoja ja



15
uskonnon muoto- ja juhlamenoja, jotka ovat joko me
nettäneet alkuperäisen henkisyytensä tai joita johde
taan ja järjestetään astraalisen psyykismin ja sen tie
don ja viisauden taholta ja kannalta. — Kolmas kiu
saaja, korkealla vuorella, edustaa alempaa älytasoa: 
kaikkea pyrkimystä valtaan toisen ihmisen, toisen kan
san, toisen uskonnon, toisen sukupuolen, toisen yhteis
kuntaluokan yli, — joko tehden kaikkea tätä — niin
kuin ihmiset yleensä tekevät — personallisen eli itsek
kään hyödyn tarkoituksessa, tai kuvitellen — niinkuin 
opetuslapset eli vihityt voivat erehtyä kuvittelemaan — 
auttavansa siten toisen ihmisen, toisen kansan, toisen 
uskonnon, toisen yhteiskuntaluokan tai minkä tahansa 
ihmisryhmän aatteellista ja henkistä hyvää pakkokei
nojen avulla.

Kaiken tämän kuolevaisuuden kolminaismaailman 
monipuolisen harhan ja houkutuksen läpi osasi Jee
sus Kristus tuon kosmillisen Poika-tunnustuksen saa
tuaan nähdä, sekä osasi kaikesta sen lumouksesta ja 
vaikutusvallasta heti kieltäytyä. Koko hänen senjälkei- 
nen elämänsä oli personatonta, hän osasi järjestää työnsä 
ja elämänsä välittömästi kuolemattomuuden maailman 
henkisten lakien mukaan. Juuri siten hän ..pyhitti mei
dän hautamme", saavutti täydellisen ylösnousemuksen 
kuolleista.

Sillä haudalla, hautaamisella ja haudasta ylösnouse
misella on monta merkitystä. Kosmillinen hauta on 
koko tämä alempi kolminaismaailma. Se on sellaise
naan hauta, kuoleman maailma, sillä siinähän kuolema, 
kuolevaisuus hallitsee. Kosmillisessa merkityksessä me 
ihmiset tulemme maahan haudatuiksi aina silloin, kun
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me lapsena synnymme tänne maalliseen ruumiiseen. 
— Lapsena meidän ^hautamme" on kuitenkin avoinna, 
umpeenluomatonna; koska meidän inhimillinen minä- 
tajuntamme ei silloin vielä o!& aivan kiinteästi ruumii
seen laskeutunut. Mutta sitä mukaa kun me ennätäm
me kotiintua personallisessa itsekkäisyydessä, unohtaen 
henkisen itsemme ja henkisen kotimme, tulee meidän 
hautamme umpeenluoduksi; ja me olemme, henkisessä 
merkityksessä, kuin elävänä kuolleita ja haudattuja. Ai
noastaan kun korkeampi itsemme, mystillinen Kristus 
meissä herää, tapahtuu meissä henkinen kuolleista he
rääminen ja jatkuva haudasta ylösnouseminen. — Mutta 
nuo kolme kiusaajaa ovat tavallaan meidän hautamme 
vartijoita. Siinä määrässä kuin ne meidät tarjouksil
laan lumoavat, jäämme me niiden hallitsemaan hau
taan, mutta siinä määrässä kuin me itsessämme elä
vän mystillisen Kristuksen avulla ne asteettain ja lo
pullisesti voitamme, siinä määrässä me sekä asteettain 
että lopullisesti tästä kosmillisesta haudasta nousemme 
ylös.

Jeesus Kristus on valtavimmalla tavalla omassa itses
sään voittanut nämä kuoleman mahdit, ja sillä tavalla, 
niinkuin sanoimme, pyhittänyt meidän hautamme. Hän 
on pyhittänyt ja valaissut meidän hautamme siten, että 
hän on tuonut tänne uutta valoa elämällään ja elämän
ohjeillaan.

Jos siis näemme, että Jeesus Kristus osasi suoraa 
päätä ja lopullisella tavalla kieltäytyä kuolevaisuuden 
maailman kolmen kiusaajan lumoista, kyeten heti aset
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tamaan työnsä kuolemattomuuden kannalle, niin sa
malla opimme huomaamaan, että isä Aabrahamin ker
tomuksessa puhutaan näistä samoista asioista toisella, 
monimutkaisemmalla tavalla. Sillä isä Aabraham ei 
kyennyt noin ennakkotietoisesti ja suoraa päätä ratkai
semaan elämän ja kuoleman salaisuuksia; hän päin
vastoin joutui aina jonkun aikaa toimimaan ja kokei
lemaan noiden kolmen kiusaajan lumoissa ja vaiku
tuksessa, heräten kuitenkin aina hyvissä ajoissa huo
maamaan, että hän oli antanut oman personallisuutensa 
ja ympäröivien olosuhteiden johtaa itseään harhaan, 
kyeten samalla tekemään oikean ratkaisun ja suuntaa
maan työnsä ja harrastuksensa korkeamman itsensä 
osoittamaan suuntaan.

Ensimäistä eli fyysiilisen tason kiusaajaa vastaisi Aab
rahamin kertomuksessa eli Aabrahamin suhde
Egyptiin. Toista eli astraalitason kiusaajaa vastaisi 

eli Aabrahamin suhde Sodomaan. Kolmatta 
eli alemman älytason kiusaajaa vastaisi /7sa%;7z MAr/ eli 
Aabrahamin suhde Iisakin uhriin.

Ja nyt me koetamme lähteä tutkimaan Aabrahamin 
retkeilyjä ja kokemuksia tässä haudan ja kuoleman 
varjon maassa.



AABRAHAMIN SUHDE ENSIMAISEEN 
KIUSAAJAAN.

Ennenkuin oikein osaamme tutkia ja ymmärtää Aab
rahamia ja hänen historiaansa, täytyy meidän iuoda 
iyhyt siimäys Aabrahamin esivanhempiin ja ennen kaik
kea siihen,

M/fä /la&rcAam//! ;*.sä 7ca/*g%?

1 Moos. 11 luvussa esitetään Nooan pojan Semin 
suku, aina isästä poikaan, jolloin Aabraham on kym
menes ja Aabrahamin isä, Taarak siis yhdeksäs.

Tällä Taarakilla on kolme poikaa: Aahram, Naahor 
ja Haaran. Näistä kuolee Haaran isänsä luona, kun 
hänelle ensin on syntynyt poika, Loot. Sitten Taarak 
otti poikansa Aabramin ja miniänsä Saarain, ja Haara- 
nin pojan Lootin, ja he lähtivät Kaldean Uurista men
näkseen Kanaanin maahan; ja he tulivat Haaraniin ja 
asuivat siellä. Siellä Taarak sitten kuoli. Ja vasta 
senjälkeen ilmestyy Herra ensikerran Aabramille, ja 
sanoo: „Lähde maastasi ja syntymäpaikastasi ja isäsi
huoneesta siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan."

Tämä Taarak edustaa sitä puolta ja sitä pitkää ke
hityskautta ihmisen siveellisessä historiassa, jota joskus 
sanotaan „alaspäiseksi kaareksi", tai „u!ospäiseksi tieksi".
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Hän on aineellisuuteen päin tähtäävässä pyrkimykses
sään ensiksikin saavuttanut erääniaisen kypsyyden, ky- 
vykkäisyyden. Nuo häneiie syntyneet koime poikaa 
ovat siiioin hänen personaiiinen kyvykkäisyytensä tässä 
kuoievaisuuden koiminaismaaiimassa: hän osaa ja ky
kenee käyttämään personatiiseksi edukseen ja hyväk
seen aiemman koiminaismaaiiman arvoja ja rikkauksia.

Kukin näistä koimesta Taarakin pojasta edustavat 
hänen käyttökuntoisuuttaan yhdeiiä aiemman kolminai
suuden tasoiia. Aabram edustaa Taarakin järjenkykyjä, 
järjeiiistä minätajuntaa. Taarak on järjeiiisesti kyvy
käs ja iahjakas, kyeten hyvin järjestämään ja johtamaan 
asioita ja toimia aineeiiisen käytännöiiisyyden maaii- 
massa, jossa kaikki — nim. uiospäisen tien aikana — 
järjestetään aineeiiisen hyödyn ja tuottavaisuuden peri
aatetta noudattaen. — Tämä järjeiiinen minätajunta voipi 
myöhemmin, ..yiöspäiseiiä kaareiia" eli henkeen palau- 
tumisen tieiiä vastaanottaa sanomia sisäisettä Herralta, 
Mestaritta ja ihmisen omaita korkeammatta itseitä.

Toinen poika, Naahor, edustaa täiiöin Taarakin eli 
ihmisen astraalis-tunteeiiista minätajuntaa ja sen käyttö- 
kuntoisuutta. ihminen kykenee olemaan tunteittaan 
mukana elämässä.

Kotmas poika, Haaran, edustaa ihmisen vätitöntä 
tointa ja osanottoa näihin aineettis-aistiltisen maailman 
hyötyperäisiin töihin ja toimiin.

Juuri tällä tavalla ihminen onkin saavuttanut erään
laisen kypsyyden ja täydellisyyden, — täydellisyyden 
alaspäisen eli aineellisen kaaren kannalta katsoen. Ai
neellisessa, s.o. taloudellis-yhteiskunnallisessa ja valtiol
lisessa elämässä kunnioitetaan hänen kyvykkäisyyttään
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ja luotettavaisuuttaan; häntä kunnioitetaan kyvykkäänä 
ja tuotettavana taioudehisena ja yhteiskunnaiiisena työ- 
ja toimihenkiiönä, joiie iopuita tai eräänä aikana ka
sautuu kädet täyteen kaikkia hyviä hommia ja luotta
mustoimia.

Tätä aiempaa hyveeiiisyyttä ja täydeiiisyyttä edustaa 
vietä se, että Taarak itse on yhdeksännessä sukupot- 
vessa, ja hänen poikansa, tuteva hattitseva minätajunta 
kymmenes. Sittä yhdeksän ja kymmenenhän ovat täy- 
dettisyyden tukuja, sisättäen itseensä sekä kosmittisen 
ruumiin, kiinteän maapadon yhdeksine ja kymmenine 
sisäisine kerroksineen, että ihmisen kiinteän ruumiin 
yhdeksine ja kymmenine aistinaukkoineen.

Taarak on siis settainen ihminen, joka tavallisen mo- 
raatin ja sen mittapuun mukaan on moitteeton, joka 
on kaikessa toiminnassaan kyvykäs ja tahjakas, joka 
saavuttaa kanssaihmistensä keskuudessa kunnioitusta ja 
tuottamusta.

Mutta sitten tuo viimeksi mainittu poika Haaran 
s/Y??z' Aoot/Y/.

Tämä merkitsee, että ihmisessä herää — keskettä 
kaikkea tuota hyvämaineettista, kiireettistä, arvokasta ja 
tärkeätä tatoudeitista, yhtciskunnatiista ja potiittista työtä 
ja touhua — sekä mahdolhsuuksia että tarvetta sisäi
seen ja henkiseen elämään. Henkinen elämä yhä enem
män askarruttaa hänen ajatuksiaan, värittää hänen toi
miaan ja harrastuksiaan.

Tästä vähitetten ja välittömästi seuraa, että Lootin 
isä, Taarakin poika, /Vaara/! %ao/e .̂ Ja se merkitsee, 
että sitä mukaa kuin Loot, tässä kohdassa: sisäinen 
kaiho ja henkinen elämä ja sen harrastus ihmisessä
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!isääntyy ja kasvaa, sitä mukaa ihminen aikaa menet
tää uskonsa aineeseen, yhteiskunnaiiisen ja poiiittisen 
toiminnan tärkeyteen ja kaikkivoipaisuuteen. Taarakiiie 
saattaa syntyä vakavia arveiuja siihen suuntaan, että 
tokko häntä ojienkaan niin perin väittämättä tarvittaisi
kaan näissä maaiiman taioudeiiis-yhteiskunnaiiis-poiiit- 
tisissa hommissa? Kai ne tutisivat hoidetuiksi iiman 
häntäkin?

Näin ajateiiessaan saattaa Taarak edeiieen panna 
merkiiie, että tässä suhteessa on kuin tiikatuotantoa. 
Kyvykkäitä ja eteviä ihmisiä ja toimihenkiiöitä viiisee 
toinen toistensa tieiiä. Kun joku arvokas, kunnioitettu 
ja tärkeä toimipaikka joutuu avoimeksi, on heti pyr
kijöitä yiiin kyiiin. Syntyypä siinä toisinaan — ajat- 
teiee Taarak — aikamoinen tuuppiminen, kiipaiiu, jo 
notus ja tungos.

Tästä Taarakin tekemästä huomiosta huoiimatta voi 
käydä niin, että Taarak aprikoi iiian kauan. Hänen 
Haaraninsa voi oiia sitkeähenkinen, eikä hänen ku or
mastaan näytä tuievan mitään. Taarak voi toisinaan 
jäädä koko ruumistuksensa ajaksi — vaikka joskus, 
tai yiimaikaan hiukan höiiäiiä pohjaiia — askarteie- 
maan entisissä toimissaan. Vieiäpä niin, että sensijaan 
Loot kuoiec, s.o. sisäiset ja henkiset harrastukset iai- 
menevat, käyvät ykskaikkisiksi, Taarakin mieiestä vä
hemmin tärkeiksi.

Mutta voi käydä toisinkin, riippuen osaksi ihmisen 
kohtaiosta ja osaksi siitä, kuinka hän käyttää vapaata 
tahtoaan ja aioitekykyään. Siiiä hän voi, edeiiisten 
havaintojensa iisäksi, huomata vietä senkin merkiiiisen 
tosiseikan, että siihen työhön, siihen tehtävään, johon
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sisäinen eiämä häntä kehoittaa ja kutsuu, ei o!e eikä 
siihen voi oiia yhtään pyrkijää, ei yhtään kiipaiiijaa. 
Siitä hänen työtänsä ja paikkaansa ei ku
kaan toinen voi täyttää. Ja kun hän määräperäisesti 
ja kiinteästi tähän suuntaan ajatteiee ja pyrkii, tuiee hän 
siten vetäneeksi henkisiä eiinvoimiaan niin paljon pois 
aineeiiisen maaiiman hyötyperäisistä asioista ja har
rastuksista, että hänen poikansa Haaran, s.o. hänen 
kiintymyksensä ja osanottonsa niihin sentähden kuoiee. 
Niinkuin sanotaan: „Ja Haaran kuoii isänsäTaarakin 
tuona synnyinmaassansa."

Mikäti ihminen, Taarak tämän tekee, sikäti hänen 
sisäiset voimansa ja kykynsä atkavat herätä ja järjes
tyä uudetta tavatta. Niinpä nyt Taarakin pojat „Aab- 
ram ja Naahor ottivat itsettensä vaimot". Sekä jä te t
tään että sydämettään Taarak yhä tietoisemmin omak
suu ihanteettisia ja henkisiä harrastuksia, tähtien kutke- 
maan ytemmän itsensä osoittamaa henkistä työtä ja 
etämää kohti. Niinkuin kertomuksessa sanotaankin, 
että Taarak otti poikansa Aabramin ja hänen vaimonsa 
Saarain ja jo kuotteen poikansa Haaranin pojan Loo- 
tin mennäksensä Kanaanin maahan.

Mutta jo Haaranissa.
Tämä kuotema settaisenaan on merkittinen ja tär

keä tapaus. Siitä se merkitsee, että Taarak, tai kuka 
tahansa hänen asemassaan, tekee ratkaisevan valinnan 
ja päätöksen. Hänen henkinen pyrkimyksensä — tie
tysti monien ruumistusten kutuessa— on vihdoin muo
dostanut hänen kohtalonsa sekaiseksi, että hän voi ko
konaan tuopua aineettisista rikkauksista, maaitmattisten 
etujen ja toimipaikkojen tavoitetusta. Hän voi tuopua
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kaikesta siitä työstä, jonka lähtökohta tai päämäärä on 
kuolevaisuuden kolminaismaailmassa, voidakseen ko
konaan antautua sellaiseen työhön, jonka lähtökohta 
on kuolemattomuuden kolminaismaailmassa ja jonka 
päämäärä on ihmiskunnan henkinen elämä.

Tämän valinnan Taarak nyt ratkaisevasti tekee. Ja  
kun ihminen sen teki tai tekee todellisessa Mysteriossa, 
s.o. käytännöllisessä elämässä (emme tietenkään puhu 
kaikenlaisista „esoteristeista" ja sellaisista „mysterioista", 
joissa ihmiset saattavat joko tietämättömyydessään tai 
henkisessä turhamaisuudessaan komeillen leikitellä py
hillä ja vakavilla asioilla), niin on se hänelle tavallaan 
yhtä todetlinen kuolema kuin ruumiin kuolema taval
liselle ihmiselle. Sillä kummassakin tapauksessa ihmi
nen vapautuu aineen ylivallasta. Niinpä Taarak sen- 
jälkeen on kuin toinen ihminen. Ja  tämä toinen ih
minen samassa ihmisessä on nyt

Tämän tavallaan kuolleen mutta sisäisesti eli henki
sesti jälleensyntyneen ihmisen huomattavana saavutuk
sena on nyt kaksitunnusmerkkiä,l:ksi, että hänen ym
märryksessään on avautunut ..hiljaisuuden ääni", sisäi
nen eli henkinen 2:ksi, että hän on tai saa
oppia olemaan

Aineellisen maailman puolelta hän on nyt sekä vapaa 
että turvaton. Aineellinen maailma ei häntä enää tunne 
tarvitsevansa, se ei osaa häntä hyväksensä käyttää. 
Taloudellisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen maailman 
silmissä hän on kuin arvonsa menettänyt. — Entiseen
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aikaan oii kuin suuri armonosoitus yhteiskunnan puo- 
ieita, kun tuottainen ihminen sai oiienkaan eiää. Niin
hän Jeesuskin sanoo ja huudahtaa: „Jerusaiem, Jeru- 
saiem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka 
ovat iuoksesi iähetetyt." — Tämä kaikkien aikojen 
„ Jerusalem" on tässä merkityksessä se kunkin ajan 
haiiitseva joukko ja järjesteimä, joka aina pitää itseään 
kuin etuoikeutettuna tai kuin Jumaian asettamana hal- 
iitsemaan tätä maaiimaa ja menetteiemään ihmisten 
kanssa niinkuin hyväksi näkee.

Aabram on siis tuiiut siitä tavaiia itsenäiseksi, että 
hänen mieiensä ja ajattelunsa ei enää voi etsiä turvaa, 
ei tukea eikä iähtökohtaa itsensä uikopuoieita, ei ai
neessa, ei aineeiiisen maaiiman mahdissa, rahassa eikä 
muussa, vaan mieien ja mieien turvan täytyy ievätä 
Jumaiassa, sisäisessä hengessä ja sen täytyy toimia ja 
askarreiia siitä pohjatta iähtevässä työssä.

Tämä kaikki sisäityy Herran sanoihin Aabramiiie: 
„Lähde maattasi ja syntymäpaikattasi ja isäsi huoneesta 
siihen maahan, jonka minä Sinuhe osoitan." — Tämän 
„maan" ei aina tarvitse otta joku ulkonainen maa tai 
kansa, vaan on se uusi ototita, jossa ihminen aiem
massa minässään antautuu korkeamman minänsä ..osoit
tamaan" henkiseen työhön ja aina tottetee sisäisen 
henkensä inspiratiota.

Sitä menoa Aabram vaelsi Kanaanin maahan, Moo-

Moore on suom. ..Vastahakoisuus". Tammisto taas 
vertauskuvastossa ennen kaikkea edustaa käytännölli
sen minän lujuutta ja voimaa. Kun siis Aabram vaelsi 
Mooren tammistoon asti, niin se merkitsee, että hän
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työskentetee ja toimii niin paijon, niin pitkäiie ja niin 
syväiie, kuin hänen siiioiset äiynsä ja sietunsa voimat 
työn vastuksessa kestävät. — Sitten hän vietä mat
kusti itään päin, vuoristoon, siis vaioon ja henkeen 
päin. Ja niin

/tâ /zzzzz zz/̂ zzrzvz /Mz7;'zz /a /tz/z vä/äa, /a
/*aA'.o/7/ A/^rraa azazgga.

Tämä aittari on tietenkin Aabrani itse ja hänen hen
kinen työnsä, jossa tuin kaikkine kykyineen ja voimi- 
neen uhrautuu Mestarinsa kanssa ihmiskunnan henki
seksi hyväksi.

Mutta nyt Aabram asettuu omituiseen asemaan 
Betetin ja Ain vähin: Betct jää tännen, siis au
ringon taskun eti pimeyden puotette, kun taas Ai jää 
idän, siis auringon nousun eti vaton puotette. Otisi pi
tänyt otia päinvastoin. Sittä Bete! on suomeksi: ..Her
ran huone", mutta Ai on: „Läjä". Bete! siis merkit
see tässä Ag/zAẑ yyz/̂ zz voimaa ja Ai zzz*/ẑ /A'̂ zzzẑ /z voi
maa. Aabramin otisi pitänyt asettua niin, että Betet 
otisi ohut idän, vaton puoteha, ja Ai tännen, pimeyden 
puotetta. Sittä sittoin Aabram otisi ohut vakavasti set- 
taisessa sietuntitassa, otisi ymmärtänyt asemansa sittä 
tavatta, että /zzvzAz ja /zgrz%zsyy.s sinään on kaiken vaton 
ja voiman tähde, mutta aineehisuus vie henkiseen heik
kouteen ja pimeyteen. Mutta nyt Aabram, kaikesta 
huotimatta, antaakin mietessänsä tiian suuren titan omitte 
aineehisihe huotiheen eikä myöskään kykene totuuden- 
etsijänä täysin vapauttamaan ajatuksiaan ja mietiatojaan 
siitä tavattisesta ajatustavasta, että henkistä kehitystä 
autetaan jouduttamatta aineehista edistystä.
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Tämä on totuudenetsijän puolelta lankeemus en- 
simäisen kiusaajan pauloihin, joka Jeesukseiie sanoi: 
„Jos sinä oiet Jumaian poika, niin käske näiden ki
vien muuttua leiviksi." Jeesus oli niin vanha ja paljon 
kokenut yksilö, että hän osasi heti sielussaan ja mie
lessään ja käytännöllisessä päivätajunnassaan oikein tul
kita henkisen itsensä elinehdon: ihminen on henki
olento, joten ahertaminen ihmiskunnan aineellisen hy
vinvoinnin puolesta ja leipähuolien poistamiseksi ei 
riitä koska se rajoittuu vain ruumiiseen.

Tämän täydellisesti ymmärtäen osasi Jeesus heti sa
noa: „Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokai
sesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta."

Aabram ei ollut vielä aivan niin valmis, ei niin ko
kemuksen kirkastama. Hänen mielensä ei jaksa ko
konaan kohoautua toivorikkaaseen henkiseen työhön. 
Hänen mielensä askartelee vielä, alussa ainakin ja jon
kun verran, aineellisen toimeentulon huolissa. Ja mitä 
enemmän joku Aabram jättäytyy aineellisten huolien 
rajoitukseen, sitä enemmän ne huolet alkavat häntä 
kiusata ja painostaa. Niinpä heti sanotaan, että tuli 
kova aika, tuli sangen kova aika maahan, ja

/la r̂am a/as

Aabram oli jo mennyt Kanaanin maalle, oli jo pys
tyttänyt alttarin, s.o. Aabram oli jo ryhtynyt vapaaeh
toiseen ja itsealotteelliseen henkiseen työhön, mutta 
oli sitten kuitenkin antanut aineellisten leipähuolien pe- 
loittaa itseään. Ja koska hän oli epäillyt henkisen elä
män ja työn käytännöllistä todellisuutta, sekä oli enem
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män uhrannut ruumiillisiin leipähuoliin, niin nyt ne 
ruumiiiiisen toimeentuion ieipähuoiet häntä ympäröi
vät. — Köyhyys saattoi kyitä ympäröidä Jeesustakin, 
mutta Jeesus ei jättäytynyt työhön ieipähuoiien pois
tamiseksi, yhtä vähän omassa yksityiseiämässään, kuin 
yieensä ihmiskunnankaan eiämässä. Hän köyhyydestä 
huoiimatta kuitenkin ajatteii sekä omaa yksityiselä- 
määnsä että yieensä ihmiskunnan eiämää hengen kan
natta, sekä peräänantamattomasti toimi ja työskenteii 
ihmiskunnan henkisen eiämän puoiesta.

Tämä hengen ja henkisen työn todeiiisuus on tie
tenkin kätkettynä ja taiieiie pantuna jokaisen ihmisen 
sisimmässä. Ja  kerran on jokaisen uskaitettava iuo- 
pua aineesta, on uskaitettava kokonaan antautua — 
— Jeesuksen tavatta — henkiseen eiämään ja vapaa
seen, itseatotteettiseen henkiseen työhön yhdessä hen
kisen isänsä kanssa. Mutta kuoievaisuuden kolminais- 
maaitma on myös mahtava, ja isä Aabramissa me 
saamme seurata ihmistä, joka herkeämättä, uskottisesti ja 
iopuita aina onnistuneestikin siirtää elämänsä ja työnsä 
painopisteen henkisen ja ikuisen ihmisensä kannaite.

Tättä kertaa Aabram vietä joutuu Egyptiin, joka — 
niinkuin jo otemme edettä sanoneet — edustaa ensi
mäistä kiusaajaa: aineellisen tason, rahan ja muun rik
kauden mahtia ja valtaa. Aabram vielä tuumii ja me
nettelee omalla omituisella tavaltaan. Hänellä on kau
nis vaimo, Saarai, ja kun Aabram nyt menee Egyptiin, 
pelkää hän, että egyptiläiset tappavat hänet hänen kau
niin vaimonsa tähden, ja sentähden hän pyytää, että 
Saarai sanoisi itseään Aabramin sisareksi, sillä silloin 
hänelle voisi käydä hyvin hänen kauniin sisarensa tähden.
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Kun nyt ajattetemme, että tuo kaunis vaimo — joka 
täiiöin vietä on hedeimätön — edustaa Aabramin omaa 
henkistä minuutta innoittavana aatteena ja ihanteena, 
sidoin me ymmärrämme tämän Aabramin menetteiyn 
merkityksen. Aabram ajatteiee jotensakin tähän tapaan: 
kun ihmisettä on kauniit, henkiset periaatteet ja ihan
teet, niin totta kai hänettä sidoin on menestymisen mah- 
dodisuuksia aineettisen etämän puotetta? Mutta jotta 
hän sedaista menestystä saavuttaisi, täytyy hänen tavat
taan satata ihanteensa ja henkiset periaatteensa, tai ne 
jäävät käyttämättöminä jo sinään satatuiksi.

Ja Aabramin kohtato on sedainen, että hän atuksi 
saavuttaa menestystä Egyptissä, s.o. tatoudettisessa etä- 
mässä. Hänen kauniitten periaatteidensa vuoksi hän 
saavuttaakin aineedista rikkautta. Kauniin sisarensa 
tähden Aabram sai Jampaita ja karjaa ja aaseja ja 
patvetijoita ja patvetijattaria ja aasintammoja ja ka
meleja".

Tädainen saattaa muutamidc sietuide — riippuen 
heidän henkisestä kehitysasteestaan — kestää kokonai
sen ruumistuksen ajan, ja tutustuminen tapahtuu vasta 
ruumiin kuotemassa, joka sedaisenaan tekee mitättömiksi 
kaikki aineediset arvot. Mutta Aabramin henki
nen kehitys ja kohtato on jo niin pitkädä, että hänen 
on pakko pian huomata erehdyksensä. Aineedista me
nestystä seuraa pian tuhistuminen ja vaikeudet. Ro
mahdus voi otta katastroiimainen ja siitä johtuva ah- 
dinkotita pitkä, niin että ihminen voi jäädä koko ruu- 
mistuksensa ajaksi tatoudettisten vaikeuksien keskette. 
Kun hän ei ote uskattanut antautua henkisen työn vai
keuksiin, niin saa hän nyt oppia kestävyyttä ja nöy
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ryyttä aineeiiisen ja ta!oude!!isen elämän vaikeuksissa, 
uskaitaakseen sitten tuievassa, tai tuievissa ruumistuk- 
sissaan antautua henkiseen työhön — peikäämättäsen 
yhteydessä mahdoiiisesti esiintyviä ieipähuoiia.

Tämäkin kokemus on Aabramiiia vain iyhyt, enim
mäkseen sisäkohtainen. Hän on kuitenkin jo siksi van
ha sielu, että hän pian tajuaa tiianteensa ja omaksuu 
nuo vanhat totuudet: Jo k a  ei työtä tee, ei hänen syö
mänkään pidä"; „vain työntekijä on paikkansa ansain
nut"; Jo k a  ei minua tunnusta ihmisten edessä, häntä 
en minäkään tunnusta isäni edessä"; „ei kynttiiää sy
tytetä ja panna vakan aiie, vaan se pannaan pöydäiie, 
niin että se vaiaisee huoneessa". Aabramin peikuruus 
ja häiiyväisyys ioppuu pian, ja iiän ymmärtää, että hen
kinen työ ja henkinen ciämä ci oie häneiiä vain sa- 
iaista, joka kauniin sisaren tavaiia tukisi hänen ja ih
miskunnan taioudeiiista hyvinvointia, vaan henkinen 
työ ja henkinen eiämä on häneiie sekä hänen vaimo
nansa että koko hänen perhekuntanansa — se sinään 
on häneiie kaikki kaikessa. Niinkuin edeiieen sano
taan: „Niin Aabram vaeisi yiös Egyptistä, hän ja hä
nen vaimonsa ja kaikki mitä häneiiä oii."

Niin Aabram vaeltaa takaisin siihen paikkaan, Be- 
teiin ja Ain väiiin, johon hän jo oii aittarin rakentanut; ja

Ja^ra/a /7/A'o/A säaä /Verran

Kun Aabram ensin kuiki a/as Egyptiin, mutta nyt 
Egyptistä, siis vastakkaiseen suuntaan, niin iankeaa 

itsestään, että Betei nyt on idän puoieiia ja Ai lännen 
puoieiia, s.o. nyt Aabram jo seivästi ymmärtää, että
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henki, henkinen elämä ja henkinen työ on sinänsä va
loa ja elämää, mutta että Ai, että aine ja elämä ai
neessa on sinänsä pimeyttä. Kun hän nyt alttarillaan 
rukoilee Herran nimeen, kun opetuslapsi tekee henkistä 
työtä yhdessä ja sopusoinnussa Mestarinsa kanssa — 
edellyttäen, että tuo mestari on todella henkisen elä
män ja Valkoisen Veljeskunnan Mestari, eli siis täy
dellisessä sopusoinnussa ainakin Jeesuksen viiteen käs
kyyn sisältyvän hengen kanssa — siiloin tällainen Aab- 
ram ei enää anna aineellisten huolien painostaa miel
tänsä ja tehdä sitä levottomaksi, vaan hän kiinnittää 
kaiken huomionsa sisäiseen, henkiseen elämäänsä ja 
siltä pohjalta lähtevään työhönsä ihmiskunnan henkises
sä elämässä.

Ja niin Aabram on sentään selviytynyt ensimäisestä 
kiusaajasta ja voipi jatkaa työtänsä edelleen, oppiak- 
sensa tuntemaan toista kiusaajaa.



AABRAHAMIN SUHDE TOISEEN  
KIUSAAJAAN.

Jos Egypti edustaisi ensimäistä kiusaajaa, ihmisen 
fyysisistä ruumista, sekä rahan ja kaiken aineeitisen 
rikkauden mahtia, siiioin Sodoma edustaisi toista kiu
saajaa: astraaiitasoa, sen sietuttisia, sukupuoiisuuden 
kannattamia psyykkisiä, mediumistisia voimia, sekä 
hengettömiä, taikauskoisiin muotomcnoihin ja pakko
keinoihin vajonneita uskontoja ja ihmisen sietuiiista ve
täytymistä kaikkiin niihin.

Vaikka Aabram onkin jo Taarakin kuoieman yhtey
dessä tavaiiaan iuopunut kuoievaisuuden kotminais- 
maaiimasta sinään, tähtien etämään ja toimimaan hen
gen ja kuotemattomuuden kannatta, jatkuu tämä puh
distautumisen ja titien setvittetyn varmentaminen edet- 
teen — rinnan henkisen etämän ja henkisen työn kanssa 
Hänen sietuttinen otemuksensa, atempi tunteensa ja 
aiempi ätynsä puhdistuu edetteen tuottaen Aabramitte 
samatta käytännöttistä kokemusta ja varmuutta.

Ja  nyt voimmekin seurata tätä henkisen etämän ja 
työn yhteydessä tapahtuvaa astraatista eti

Herra sanoo Aabramitte: „Tuo minutte kotmivuo- 
tinen hieho, kotmivuotinen vuohi ja kotmivuotinen oi
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nas sekä metsäkyyhkynen ja kyyhkysen poika!" Ja 
Aabram „toi nämä kaikki ja jakoi ne keskeitä kahtia 
ja pani osat vastakkain; iintuja hän ei kuitenkaan ja
kanut. Niin tuii petoiintuja iihojen päätie; ja Aabram 
karkoitti ne pois. Kun aurinko o!i iaskemaisiitaan, 
vaitasi raskas uni Aabramin, ja katso, hämmästys ja 
synkeä pimeys vahasi hänet." Tämän kummaiiisen toi
mituksen jäikeen Herra sanoi Aabramiiie: „Niin tiedä 
totisesti, että siemenesi on oieva muukaiaisena maassa, 
joka ei o!e heidän omansa, ja heidän täytyy niitä pat- 
veiia, ja ne sortavat niitä neijäkymmentä vuotta. Mutta 
siiie kansaiie, jonka orjina he ovat, minä kostan; ja 
sitten he iähtevät uios mukanaan paijon tavaraa. Ja 
sinä menet rauhassa isiesi iuo, ja sinut haudataan 
hyvässä ijässä. Mutta neijännessä miespoivessa he pa-
iaavat tän ne------------ Ja kun aurinko oii iaskenut ja
pimeys tuiiut, niin katso, uuni suitsusi, ja iiekki kävi 
kappaieiden väiitse. Sinä päivänä teki Herra Hiton Aab
ramin kanssa sanoen: 'Sinun sicmeneiiesi minä an
nan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen Fratin 
virtaan asti'."

Kun tätä tukee, niin epäilemättä se kummastuttaa ja 
tuntuu vastenmieiisettä. Sittä jos joku „herra" eii „mes- 
tari" tänä päivänä mencttclisi täitä tavatta: hakkauttaisi 
oppitaattaan etäimiä kappateiksi, sekä näin patotettu- 
jen etäinten ääressä vaivuttaisi oppitaansa uneen, näy- 
tetten hänette näkyjä, unia ja ennustuksia, niin epäite- 
mättä me sanoisimme: siinä harjoitetaan vethoutta, noi
tuutta, eti, niinkuin sitä myös sanotaan, mustaa eti har
maata magiaa. Ja jos oppitaatta, jos ihmisettä yteensä 
on vähänkin jätettä tervettä järkeä ja siveettistä omaa-
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tuntoa, niin hän jyrkästi kieitäytyy mokomista hom
mista.

Ymmärrämmekin heti, ettei suinkaan oie oikea ja 
arvokas tapa tukea ja paivoa pyhien kirjojen vertaus- 
kuvaiiisia esityksiä summassa ja umpimähkään, tyh
mästi pakoittaen järkeään sekaiseen, mikä on jo taval- 
iistenkin siveeiiisten ja järjeiiisten vaatimusten alapuo- 
!e!!a. Sensijaan me voimme koettaa mietiskeiien ja 
kokemuksiemme vaiossa syventyä näiden muinaisten 
vertauskuvien saiattuun, tavattaan niiden muodotte suo
rastaan vastakkaiseen henkeen.

Kun siis, vertauskuvattista kiettä käyttäen, mestari 
muinoin oppitaatteen sanoi: tuominuttekotmivuotinen 
hieho, vuohi ja oinas, kyyhkynen ja kyyhkysen poika, 
täytyi oppitaan ymmärtää, että hänen oti — kaiken 
henkisen työnsä ohetta — huolehdittava, että hänen 
luonteettaan etäimettiset tunteensa ja ajetehtivat ajatuk
sensa muuttuisivat siveettisesti puhtaiksi ja nuorekkaiksi. 
Sittä kyetäksensä palvelemaan ihmiskunnan henkistä 
elämää yhdessä Mestarinsa kanssa, oli välttämätöntä, 
että näin tapahtui.

Kun Aabram sitten tuo vaaditut nuoret eläimet Her
ralle, jakaa ne keskeltä kahtia ja panee puolikkaat vas
takkain, merkitsee se, että hän on oppinut hillitsemään 
eläimellisiä tunteitaan ja on oppinut eroittamaan niiden 
eläimellisen nautinnonhalun ja niiden luontaisen ja kiih
keän toimintatarmon. Sillä juuri tämä personallisten 
tunteiden on arvokas. Ei ihmisen tar
vitse sinään astraalista eläinluontoansa „tappaa", —  
hänen täytyy vain Jakaa se kahtia", s.o. hänen täytyy 
kieltäytyä eläimellisestä nautinnonhalusta ja kääntää sen
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toimintatarmo vastakkaiseen suuntaan osataksensa in
nostua ja iämmetä myötätunnosta Mestaria ja kaikkia 
ihmisiä kohtaan, iäpi kaikkien vaikeuksien ja kärsi
myksien.

Tätä merkitsee eiäinten kahtia jakaminen ja niiden 
osien vastakkain asettaminen.

Mutta iintuja ei Aabram jakanut. Aabram ei vieiä 
kykene iiiteieviä ajatuksiaan jakamaan, ei niitä hiiiitse- 
mään. Ja  seuraukset tuievat heti näkyviin. Sanotaan: 
„Niin tuii petoiintuja iihojen päätie; ja Aabram kar- 
koitti ne pois."

Siinäpä se! Petoiintuja tuii, kun Aabram ei jakanut 
iintuja kahtia, kun hän ei kyennyt haiiitsemaan ajatuk
siaan. Tuii seiiaisia ajatuksia, jotka kehoittivat, tai an
toivat iuvan käyttää eiäimeiiis-sieiuiiisia voimia peto- 
maisesti, juimasti, joko itsekkäässä tai hyvässä tarkoi
tuksessa.

Täiiaiset peto-ajatukset, petoiinnut Aabram sentään 
kykeni karkoittamaan pois. Mutta samatta oii aurinko 
iaskemaisiiiaan, joiioin Aabramiu yilätti raskas uni, ja 
hämmästys ja synkeä pimeys vahasi hänet. Tämän ei 
tarvitse merkitä ruumiiiiista unciiaisuutta, vaan sitä, että 
kun Aabramin aika ja voimat suuressa määrässä käy
tetään hänen oman siciuiiisen oiemuksensa vartioimi
seen, petomaisuuden karkoittamiseen hänen omassa 
iuonteessaan, niin ei henkinen aurinko pääse hänen 
äiyiiis-sieiuiiisessa oiemuksessaan, ja sen kautta ja vä- 
iitykseiiä uikona maaiimassa ja eiämässä vaiaisemaan 
ja iämmittämään. Henkisiä voimia kuiuu vieiä kovin 
paijon, eiiemme sanoisi: iiian paijon oman personaiii- 
sensieiueiämän vartioimisessa ja puhdistamisessa. Niinpä
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sanotaankin: „kun aurinko o!i iaskenut ja pimeystu!- 
iut, niin katso, uuni suitsusi, ja iiekki kävi kappaleiden 
väiitse". — Tämä iiekki on sisäisen hengen tuii, joka 
syttyneenä suitsuaa läpi personallisen sieluelämän, puh
distaen sen eläimellistä luontoa, tehden sen siten ja 
vähitellen hedelmälliseksi hengen viljelykselle. Sillä täy
tyy muistaa, että Saarai, Aabramin vaimo, on tällöin 
vielä hedelmätön. Niinpä Herra eli Mestari sitoutuu- 
kin sanomaan: „Sinun siemenellesi minä annan tä
män maan, Egyptin virrasta aina suureen Fratin vir
taan asti." Frat onkin suom. ..Hedelmällinen", joten 
tarkoitus on sanoa, että ihmisen sielulliset voimat ja 
älylliset kyvyt ovat henkisen tulen avulla saatavat hen
kisesti hedelmällisiksi. — Siinä maassa, johon Aab- 
ram tulee, onkin taas kymmenen kansaa, niinkuin Aab- 
raniilla, hän itse mukaan luettuna, oli kymmenen esi- 
isää, Nooasta alkaen. Ihmisen ruumiillinen kymme- 
nikkö, joka on hänen käyttövälineensä fyysillisellä ta
solla, tulee yhä enemmän henkisen hedelmällisyyden 
maaperäksi. Aluksi tämä hedelmällisyys on tietenkin 
huonompaa, kalseampaa, mutta muuttuu vähitellen 
paremmaksi, mehukkaammaksi. Ja tämän kalseamman 
hedelmällisyyden edustajina ovat nyt

/a Asvnag/.

Sen vuoksi, että Saarai, Aabramin vaimo, on edel
leen hedelmätön, antaa Saarai egyptiläisen orjatarensa, 
Haagarin, vaimoksi miehellensä — että Saarai saisi 
lapsia hänestä.

Olemme jo sanoneet, että Aabram on ihmisen toi-
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miva minätajunta, ja Saarai on hänen henkinen ihan
teensa. Jos edeheen eritteiisimme asiaa sielutieteelli- 
sesti, niin sanoisimme: Saarai on se henkinen sädeh-
dys eii vaikutus, mikä säteiiee taivaaitisesta ihmises- 
tämme, Aatma-Buddhi-Manaksesta tähän personaiiiseen 
toimi-ihmiseemme. Ja  vielä suppeammin: Saarai on 
ihmisen buddhinen tajunta, korkeampi eii taivaallinen 
tunne, henkinen veljesrakkaus. Tämä Saarai on se 
hengen palava tuli, josta edellä sanottiin: „Uuni suit
susi ja liekki kävi kappaleiden välitse." Se tuli puh
distaa personallisuutta, mutta ei itse vielä pääse välit
tömästi esille työssä ja toiminnassa.

Jos taas yrittäisimme sielutieteellisesti eritellä ja määri
tellä Haagaria, niin sanoisimme: Haagar on henke-
vöityvän ihmisen sukupuolinen, psyykkinen ja mediu- 
mistinen viehättäväisyys; Haagar on ihmisen alempi 
tunne-elämä. Ja niinkuin tämä älyn alapuolinen, astraa
linen, alkuaan eläimellinen tunne on varjo eli hei
jastus älyn yläpuolisesta, buddhisesta tunteesta, henki
sestä veljesrakkaudesta, samoin Haagar on kuin varjo 
eli heijastus Saaraista. Ja samalla kun Haagar on Saa
rnin varjo eli orjatar, on hän myös egyptiläinen orja
tar. Sillä mikäli henkevöityvä ihminen on sielussaan 
alemman tunteen orjatar, sikäli hän on myöskin 
Egyptin, s.o. rahan ja kaiken aineellisen rikkauden 
orjatar.

Nyt synnyttää Haagar pojan, Ismaelin. Mikä on tämä 
Ismael? Ismael on Aabramin miehellis-järjellinen kunto, 
työ- ja toimintatarmo. Ihminen, jota kannustaa hen
kinen ihanne, Saarai, mutta jota samalla, toistaiseksi, 
viehättää ja kannustaa alempi sielullisuus, hän saattaa
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oi!a toimijana ja ihanteellisena taistelijana kyvykäs ja 
älykäs, uuttera ja tarmokas.

Samalla tämä astraalinen viehätyksellisyys värittää 
ja määrää hänen henkevöityvän toimintansa toisenlai
seksi, kuin jos Saarai itse olisi ollut hedelmällinen, jos 
puhtaasti henkinen rakkaus olisi välittömästi vallinnut 
toimivassa älyssä. Sillä jos Saarai itse olisi ollut he
delmällinen, silloin ihminen olisi kyennyt uskomaan 
hengen ja henkisen työn voimaan sinänsä, välittömästi. 
Mutta nyt, kun ihmissielussa vain Haagar on hedelmäl
linen, synnyttäen Ismaelin, jää henkevöityvä ihminen 
edelleen tämän kuoleman kolminaismaailman lumoi
hin. Tämä lumous on joko heikompi tai voimak
kaampi, riippuen siitä, kuinka kaukana Saarain hedel
mälliseksi tuleminen vielä on. Lumous voi kestää joko 
pienen hetken tai koko ruumistuksen ajan. Pääasia 
on, ettei ihminen tässä Ismael-tilassaan vielä osaa sel
västi luottaa henkeen, ei osaa selvästi asettua henkisen 
elämän ja luovan toiminnan kannalle. Hän vielä epäi
lee, olisiko sellaisesta ..haaveilusta" mitään käytännöl
listä tulosta. Mutta kun hän saa samalla, tai nimen
omaan juuri ihanteensa puolesta ottaa osaa tämän ul
konaisen maailman taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja 
valtiollisiin tehtäviin, sen kuumeelliseen jännittyneisyy
teen, sen moniin hyväätarkoittaviin puuhiin, silloin hän 
elävöityy ja innostuu, silloin hän tuntee olevansa kuin 
kotonaan, kuin oikealla paikallaan. Kaikissa näissä 
ulkonaisen maailman parannuspuuhissa, tai sen hyvää- 
tarkoittavissa ja itsensä laillistuttamissa — ei siis Mes
tarin laillistuttamissa — pakkotoimissa ja väkivaltai
suuksissa hän on aina etumaisena ensimäisten riveissä.
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Aivan niinkuin enkeli Ismaelista sanoo ja ennustaa: 
„Hän on asuva kaikkien veljiensä edessä", tai: „itään 
päin kaikista veljistänsä". Sillä eteenpäin ja itään päin 
on valoon päin ja henkeen päin.

Juuri sellaisia ovat Ismael-asteella olevat jalot san
karit, henkevöityneetvoimaihmiset. Ihanteensa ja Mes
tarinsa nimessä ja puolesta he tahtovat olla mukana 
tämän maailman taloudellisia, yhteiskunnallisia ja val
tiollisia asioita järjestämässä, he tahtovat olla sillä ta
valla ihmiskuntaa onnellistuttamassa. Ihanteensa, Mes
tarinsa tai jonkun hyvän asian puolesta he taistelevat, 
he iskuja antavat ja iskuja saavat. Ihan niinkuin en
keli Ismaelista edelleen sanoo ja ennustaa: ..Hänestä
tulee tuima mies, hänen kätensä on jokaista vastaan 
ja jokaisen käsi on häntä vastaan." Sillä hän toimii 
ja iskee rutosti, kuvitellen samalla, että ylevä asia ja 
korkea tarkoitusperä pyhittää keinot!

Tämä on Haagar ja Ismael-tila ihmisessä, jalossa 
sankarissa. Hän ei oikein jaksa ymmärtää henkistä ja 
salatieteellistä elämää ja työtä ilman tuollaista taistelua 
ulkonaisen maailman rinnakkaisilmiöissä, noissa kan
sojen, yhteiskuntaluokkien ja uskontojen muodosta
missa vastakkaisuuksien pareissa. Hän miltei ylenkat
seellisesti ja säälien kohauttaa olkapäitään sellaiselle 
aatteen veljelle ja henkiselle toimihenkilölle, joka ei an
taudu tekemään aatettaan ..käytännölliseksi" hänen ul
kokohtaisella ja pakottavalla tavallaan; niinkuin Haaga- 
rista nimenomaan sanotaan: „kun hän tunsi itsensä 
raskaaksi, rupesi hän halveksimaan emäntäänsä". Sillä 
tuollainen ulkonaisen maailman parantaja tuppaa aina 
pysähtymään oman etevämmyytensä tunnelmaan, ja
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etenkin menestyminen siinä pitää sydämen joitain ta
vatta katseahkona, joka tietämättäänkin vivahtaa ylpey
deltä — joskin tämä sydämen katseus ja mieten ytpeys 
otisikin hunnutettu jonkuntaisetta oikeamietisyyden ja 
pyhittyneisyyden verhotta.

Sentähden odottaakin jokaista oikeamietisyyteen ja 
pyhittyneisyyteen pyrkivää aatteen taistelevaa sankaria, 
tuota tuimaa miestä, tuota kiivaitevaa iskujen antajaa 
ja iskujen saajaa, jonka „käsi on jokaista vastaan ja 
jokaisen käsi häntä vastaan", häntä odottaa kerran en
kelin kohtaus, joka enkeli sanoo Haagarilte: „Pataja 
emäntäsi tuo ja nöyrry hänen kätensä alte." Sittä jo
kaista „tuimaa miestä" kohtaa kerran eräänlainen ro
mahdus, maahan masentuminen ja nöyrtyminen. Sit- 
toin hän oppii sydämessään ja järjessään tuntemaan 
myöskin muiden ihmisten sekä heikkoudet että kärsi
mykset ja ymmärtää, että tietämättään hän on itseot- 
tut noitta oikeamielisyyttä ja kaikkea hyvää tarkoitta
vitta tuimitta iskuittaan lisäämässä ihmisten kärsimyksiä.

Tättaisessa nöyryyntymyksen titassaan hän etää kuin 
„e!ävän kaivolta", „Kaadeksen ja Baredin vätittä". — 
Kaades on suom.: „Pyhyys", Bared: „Rakeet". Sittä 
yhdeltä puoten kannustaisi häntä kiivaus pyhyyden ja 
totuuden puolesta, jossa hän tuntisi täytyvänsä iskeä 
säälittä, mutta toisetta puoten työvät kolhittujen ihmis
ten kärsimykset, tuska ja kuotema kuin raekuuro hä
nen sydämessään ja omassatunnossaan.

Näissä tuimien taisteluiden ja kärsimysten vaihte
luissa tapahtuu ihmisessä jatkuva sisäinen muutos, ih
misyyden avartumus ja ytösnousemus, niin että vähitet- 
!en Saaraikin, henkinen rakkaus muuttuu hedetmättiseksi.
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Näitä sisäisiä ja siveeiiisiä muutoksia seuratessamme 
kohtaa meitä nyt

Soafo/na/2 /a  Oomorraa AätaYys.

Ennenkuin Aabramin vaimo, Saarai, voi tuiia hedei- 
mäHiseksi ja synnyttää pojan, niinkuin Haagar o!i tui- 
iut hedeimäiiiseksi ja o!i synnyttänyt pojan, täytyy Aab- 
ramissa, täytyy ihmisessä itsessään tapahtua muutok
sia. Yksi niistä on „ympäri!eikkaus", toinen Sodoman 
ja Gomorran hävitys. Ympäriieikkauksesta puhumme 
tuonempana, Saarain ja tisakin yhteydessä. Nyt ensin 
sananen Sodoman ja Gomorran hävityksestä.

Ymmärtääksemme Sodomaa ja Gomorraaja Aabra
min suhdetta niihin, täytyy samaMa ymmärtää Lootia 
ja hänen suhdettaan sekä Aabramiin että Sodomaan ja 
Gomorraan.

Kun Aabram aikanaan tähti Egyptistä, seurasi veijen- 
poika Loot hänen mukanaan. Mutta sitten he iam- 
paittensa paimenien tähden erosivat, ja Loot vaiitsi vesi- 
rikkaan Jordanin iakeuden, asettuen Jakeuden kaupun
keihin ja majaiii Sodomaan asti". Siiiä ..ennenkuin 
Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, o!i se niinkuin 
Herran yrttitarha, niinkuin Egyptin maa, Sooariin asti".

Paitsi mitä jo edeiiä oiemme Lootista sanoneet, saat
taa Loot myös oiia toinen ihminen, edustaen vähem
min kehittynyttä totuudenetsijää, jota Aabram tahtoo 
auttaa. Sihoin Aabram tietysti kokeneempana antaa 
Lootitie vapauden kuikea itsenäisenä, mutta siitä huoii- 
matta on häntä aina henkisesti iäheiiä, tukemassa ja 
auttamassa. Niinkuin Aabram tekeekin.
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Mutta samalta ja sen lisäksi ovat Aabram ja Loot 
molemmat samassa ihmisessä. Tässä yhteydessä ne 
ovat käytännöllisen personallisuuden kaksi puolta. Aab
ram on se puoli järjenomaista personallisuutta, joka 
etsii ikuista totuutta, joka koettaa kuunnella sisäistä Ju
malaa ja toteuttaa Hänen tahtoansa. — Tämä puoli 
personallista järkiminuutta muodostaa Aabramin. Mutta 
samalla kun ihminen personallisena järkiminuutena on 
näin suhteessa sisäiseen Jumalaan ja Mestariin, on hä
nellä myöskin sekä ulkonainen että sisäinen suhteensa 
alempaan maailmaan. Sanoimme jo, että Egypti edusti 
fyysillistä tasoa ja kaikkea aineen rikkautta. Sodoma 
on suom.: ^Salaisuus", ja edustaa alempaa salaista 
maailmaa, jota H. P. Blavatsky ..Hiljaisuuden äänessä" 
nimittää harhan maailmaksi, ja josta hän oppilasta va
roittaa, ettei hän sieltä itsellensä opettajaa etsisi.

Tämä on Sodoma. Mutta ihmisen oma alempi sie
lullinen olemus ja kiintymys noihin alempiin mahtei- 
hin, se on Gomorra, suom.: „Lyhde, sitoma". Ja mi
käli totuudenetsijä lainaa järjellistä huomiotaan, sano
kaamme: noille alemmille mahteille
ja omalle sielulliselle viehättäväisyydelleen niihin, sikäli 
hänessä itsessään elää veljenpoika Loot, suom.: „/(<%- 

/zgzYMyö".
Mikäli siis totuudenetsijä vakavasti elää

ja toimii korkeamman ihmisyytensä, Mestarinsa ja Ju
malansa kannalta, sikäli hänessä on Aabram, mutta 
mikäli hän /zzzg/ẑ HMYzzAsgsszzazz viehättyy ja viipyy alem
massa sielumaailmassa, sikäli hänessä on veljenpoika 
Loot.

Näillä molemmilla on lampaita ja paimenia. Aabra-
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min lampaat ja paimenet edustavat sitä ajatustavan ja 
toiminnan puoita, jossa Mestarin työ ja korkeampi elä- 
mä on puhtaasti henkistä, jossa maaiimaa ja ihmistä 
ja ihmiskuntaa autetaan ja paiveiiaan puhtaasti henki
settä etämättä ja henkisettä työttä. Lootin tampaat ja 
paimenet edustavat taas sitä ajattetun ja arvelun puolta, 
jossa totuudenetsijä voi patvetta ihmiskunnan henkistä 
etämää ja kehitystä osanotottaan alemmassa sieluelä- 
mässä, kuvitetten mukanaolottaan jatostavansa ja puh- 
distavansa kaikkea tuota ja tekevänsä siten palvelusta 
kanssaetäjitteen. — Sentähden Loot vatitseekin „vesi- 
rikkaat" Jordanin lakeudet. Vesirikkaus kuvaa juuri 
alemman tunteen, sukupuotisuuden ja psyykkisen uteliai
suuden elähyttämää sietuetämää; joka sekin voi otta 
tuonnottisessa titassaan etävätte ihmiselte ja ihmiskun- 
natte tervettä elämän koutuutusta, siis tavaltaan kuin 
..Herran yrttitarha". Niinpä sukupuolielämä, joka on 
Sodoman ja Gomorran varsinaisin, keskeisin ja kam
mottavin voima, on opetuslapsenkin elämässä luon
nollista ja tervettä elämää, kun se on vaimon ja mie
hen luonnollista ja tervettä, yhdyselämää perheessä. 
Silloin ja niinkauan se voi olla, opetuslapsenkin kan
nalta, kuin „Herran yrttitarha." Sillä silloin siinä on 
uskollisuuden ja kärsimyksien ja palvelevaisuuden puh
distava ja kohottava voima. Mutta kohta kun suku
puolielämä on muuttunut luonnottomaksi, erittäinkin 
kun tuo luonnottomuus on yhdistetty uskonnolliseen 
hartauteen, kun luonnottomuus on yhdistetty uskon
nolliseen rakkauselämään, tai kun se — sen pahempi 
— on muuttunut sukupuoliseksi- eli harmaaksi magiaksi, 
silloin alkaa Sodoman syntien huuto olla suuri Herran
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edessä. Ja se vie ihmisen vaikeihin sielullisiin ja kar- 
maiiisiin ristiriitoihin, joihin hän saattaa sotkeutua koko 
ruumistuksensa ajaksi. Tai voi se myöskin viedä So- 
doman ja Gomorran häviöön, s.o. ihmisen vapautu
miseen astraalisen eli alemman sieluelämän harhasta, 
lumouksesta ja vallasta.

Jälkimäisessä tapauksessa ihmisen kokemus ja to
tuudenrakkaus vie hänet yhä vaikeampaan ristiriitaan, 
jolloin hän ikäänkuin totuudenetsiskelynsä sisäisessä 
tuskanhuudossa kohoutuu Mestarinsa ja Jumalansa puo
leen. Tähän sisäiseen tuskanhuutoon Herra vastaakin 
Aabramille: „Sodoman ja Gomorran huuto on suuri,
ja heidän syntinsä ovat sangen raskaat. Minä astun 
nyt alas katsomaan, ovatko he aivan niin tehneet, kuin 
huuto heistä on tullut minun eteeni, vai eivätkö; että 
minä sen tietäisin."

Tällöin Aabram alkaa puhutella Herraa: „Huku- 
tatko vanhurskaankin jumalattoman kanssa?" — joka 
merkitsee, että Aabram, jonka veljenpoika Loot, jonka 
oma sielullinen mielikuvitus yhä vielä majailee Sodo- 
massa, hän käytännöllisessä järjessäänkin tavallaan kuin 
tinkii henkisen vihkimyksensä, sisäisen uudestisynty
neensä ehtoja ja vaatimuksia. Hän tavallaan puolus
taa alempaa sicluclämää oman korkeamman Itsensä 
edessä, korkeampien vihkimyksien ja niihin sisältyvien 
ehtojen ja vaatimusten edessä. Ikäänkuin mielikuvi
tuksensa tulkkina ja asiamiehenä Aabram, ihminen käy
tännöllisenä järkiolentona puhuu henkisen Itsensä ja 
Mestarinsa edessä: mutta eikö kaikki tämä alempikin 
sieluelämä sentään ole jumalallista, kehityksen kan
nalta tärkeätä ja välttämätöntä? — Tietysti on oikein
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— ajattelee Aabram — että juma!attomat hukkuvat 
synneissään, että näitä sielullisia voimia ei saa ^väärin
käyttää". Mutta pitääkö hurskaankin hukkua syntisten 
kanssa — tai luopua niistä? Eikö hurskaan, eiköto- 
tuudenetsijän päinvastoin pitäisi o!ia mukanaolollaan 
pyhittämässä ja jaiostamassa tätä aiempaakin sieluelä- 
mää? —

Näin saattaa puheita Aabram, totuudenetsijä mieii- 
kuvituksensa tulkkina ja puhetorvena.

Ja niin sukeutuu tuo merkiiiinen keskustelu, tinkimi
nen ja kaupanhieronta Aabramin ja Herran väiiilä. 
Aabram kysyy: „Jos kaupungissa olisi viisikymmentä
vanhurskasta, hukuttaisitko nekin, etkö säästäisi sitä 
paikkaa viidenkymmenen vanhurskaan tähden, jotka 
siellä olisivat?" Ja  omasta puolestaan Aabram on käsi
tyksessään varma, ja jo etukäteen painostaa: „Poisse 
sinusta, että sen tekisit, ja kuolettaisit vanhurskaan ju
malattoman kanssa, ja vanhurskaan kävisi samoin kuin 
jumalattomankin. Pois se sinusta! Eikö kaiken maa
ilman tuomari tekisi oikein?" Ja Herra sanoi: „Jos 
löydän viisikymmentä vanhurskasta Sodoman kaupun
gissa, niin minä säästän koko sen paikan heidän täh
tensä." Tästä rohkaistuneena Aabram jatkaa: „Katso, 
minä olen ruvennut puhumaan Herrani kanssa, vaikka 
olen tomu ja tuhka. Ehkä olisi viisi vailla viidestä
kymmenestä vanhurskaasta; kadottaisitko viiden tähden 
koko kaupungin?" Herra vastaa: „En kadota, jos
löydän sieltä neljäkymmentäviisi."

Ja niin Aabram edelleen jatkaa tinkimistään: ehkä 
siellä löytyisi neljäkymmentä, ehkä kolmekymmentä, 
kaksikymmentä, ja vihdoin: „ehkä siellä löytyisi kym-
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menen"? Herra aina vastaa myöntävästi, ja sanoo vii
mein: „En kadota heitä kymmenen tähden."

Tietysti Herra aina tavaiiaan myöntyy. Siiiä henki
nen eiämä on ennen kaikkea va/Paa/z taMo/z elämää. 
Henkiseen eiämään vihkiytymisessä on tietystikin omat 
asteettaiset siveeitiset ehtonsa ja edeiiytyksensä, joista 
ei mitään voida tinkimisittä poistaa. Mutta yhtä vähän 
voidaan ketään totuudenetsijää pakottaa atistumaan näi
hin ehtoihin. Kaiken kiettäytymisen ja atistumisen täy
tyy tapahtua vapaasti. Pyrkijän siveettinen vihkiytymi
nen ja henkinen uudestisyntyminen tapahtuu niissä as
teissa ja niissä mitoissa, jotka hänette ovat mahdotti- 
set, joihin hän voi pyrkimyksessään ja työssään atistua.

Muuten nämä Aahramin ja Herran mainitsemat iu- 
vut tuovat väiittömästi mieieemme vihkimykset muinai
sissa Mystcrioissa. Viisikymmentä vanhurskasta edus
taisivat viidettä vihkimystä, täydeiiistä mestari-vihittyä. 
Hänen personaiiinen Sodomansa ja Gomorransa saattaa 
jo oiia hävitetty, ikuisuuden tuiessa poltettu, joten ei 
siinä, kukaties, enää o!e tuskaitista huutoa personaiii- 
suuden kannalta, vaikka saattaa kyitäkin oiia ihmis
kunnan kokonaisuuden kannatta. Siiiä ihmiskunnan 
Sodoma ja Gomorra on edeiieen oiemassa, ja — on
han mestari osana ihmiskunnassa.

Neijäkymmentäviisi vanhurskasta edustaisi neijännen 
ja viidennen vihkimyksen välistä eiämää ja työtä, joka 
on pitkä ja vaikea. Nctjäkymmentä, koimekymmentä, 
kaksikymmentä ja kymmenen vanhurskasta edustaisivat 
tässä tapauksessa muinaisten eii itämaisten Mysterioi- 
den neijättä, koimatta, toista ja ensimäistä n.s. suurta 
vihkimystä, joihin kuhunkin sisäityisi kymmenen n.s.
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pienempää vihkimystä, aina kerroksittain, sisäksyt- 
täin ja kierteessä toistuen. — Kertomuksemme Aab- 
ram voi itse oiia missä tahansa näissä suurissa vih
kimyksissä, joko viidennessä tai ensimäisessä, tai hän 
on tavattaan mukana niissä kaikissa. Aabram itse voi 
otta viidennessä suuressa vihkimyksessä, mutta samatta 
hän on nuoremmissa vetjissään, ja vetjenpojissaan, osat- 
tisena ja mukana pitkin tinjaa, s.o. netjännessä, kot- 
mannessa, toisessa ja ensimäisessä suuressa ja pie
nessä vihkimyksessä. Sidoin vetjenpoika Loot edus
taisi näitä nuorempia vihittäviä, sekä hänen, Aabramin, 
omaa, sisäistä suhdettansa ja rakkauttansa heihin.

Sittä eihän tämä kertomuksemme Aabram itse ote 
Sodomassa, s.o. ei häntä kykene houkutteiemaan, tai 
ei ainakaan tumoihinsa tumoamaan ja verkkoihinsa 
verhoamaan astraatimaaitman sietuetämä. Ainakin hän 
jokatapauksessa joutuu ja jääpi voittajaksi niiden suh
teen. Mutta kertomuksemme Loot, hän se sensijaan 
ihastuu „vesirikkaaseen seutuun", s.o. häntä miettyttä- 
vät personattisten tunteiden hyväityt. Ja sitä tietä hän 
pysähtyykin Sodomaan s.o. astraatisen sietuetämän 
hämmentämään ja rajoittamaan etämänymmärrykseen.

Lootissa onkin ihmeettinen tumous ja vetovoima 
Sodomaan, tahtoisipa vietä Herran tähettämät enketit- 
kin sijoittaa sinne, s.o. hän tahtoisi atistaajamukaan- 
nuttaa henkensä äänen, sisäisen enketinsä, sekä vaikka 
henkisen opettajansa ja mestarinsakin, hän koettaisi 
saada heidät omaksumaan omat sittoiset, astraatisen 
sietuetämän sumentamat ja värittämät näkökantansa.

Niin kauan kuin Loot näin viihtyy Sodomassa, koet
taen pysäyttää enketitkin sinne kanssansa, ei Sodomaa
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voida hävittää. Niinkuin enkeiikin Lootitte sanoo, 
ihmisen tajunnan, mieiikuvituksen.täytyy siirtyä astraati- 
tasoita henkeen, sieiuiiisesta kiintymyksestä henkiseen 
rakkauteen. Lootissa itsessään täytyy sisäisen henke- 
vöitymisen kautta tapahtua seiiainen muutos, että hän 
osaa iähteä pois Sodomasta, tai ainakin myöntyä sii
hen, että enkeiit johtavat hänet sieltä pois, ja että hän 
osaa pysyä sieiussaan tuoreena, hedeimäiiisenä, henki
sesti iuomis- ja työkuntoisena iiman personaiiisten tun
teiden hyväiiyä. Ja  jos hän on jo riittävän vanha sieiu, 
jos hän on jo edeiiisessäkin eiämässään riittävästi ko
kenut, pettynyt ja kärsinyt ja jos hänessä on ikuisen 
totuuden etsinnän ja sen löytämisen tarve kaikkia muita 
tarpeita suurempi, sidoin hän voi kuutta ja ymmärtää 
enketin äänen: „Pakcnc henkesi tähden, ätä katsahda
koko tätte takcudette, vaan pakene vuorette, ettet huk
kuisi!" Sittä „vuori" on personattomuuden, on ikui
sen totuuden ja hengen maaitma.

Tämä Sodomasta tähtö tutee kerran jokaisette to- 
tuudenetsijätte, niinkuin Lootittekin, vapaaehtoiseksi vätt- 
tämättömyydeksi. Sisäiset kokemukset ja kasvava risti
riita aikaansaavat sen, että tämä tähtö Sodomasta tu- 
tcc vapaaehtoiseksi vätttämättömyydeksi. Niinpä sodo- 
mataiset kun Loot oti vaatinut enketit yöksi huo
neeseensa, vaikka enketit itse otisivat tahtoneet otta 
yönsä kadutta piirittivät Lootin huoneen ja esiin
tyivät hyvin uhkaavina, vaatien Lootia tuovuttamaan ne 
miehet, jotka otivat yöttä tutteet hänen huoneeseensa. 
Kun Loot ei kuitenkaan myönny sodomataisten vaati
mukseen, niin esiintyvät he uhkaavina ja sanovat: „Tuo 
yksi on tuttut tänne asumaan muukataisena ja tahtoo
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kuitenkin haiiita. Nytpä teemme sinuiie enemmän pa
haa kuin heiHe." Ja sodomaiaiset ..karkasivat väki- 
vaitaisesti Lootin kimppuun ja hyökkäsivät särkemään 
ovea". — Ristiriita käy yhä vaikeammaksi juuri sen- 
tähden, että Loot jo seivästi tajuaa oievansa ..muuka- 
iainen" astraaiisen psyykismin ja sukupuolisuuden maail- 
massa, ja kuitenkin tahtoo ^hallita" siedä, tahtoo siedä 
asua.

Sodomaiaiset eivät kuitenkaan pääse tekemään pa
hojaan Lootiiie. Siitä Lootin peiastus on siinä, että 
hän ei sittenkään iuovuta iuonansa yöpyviä enkeieitä 
sodomaiaisiiie, ei oman turvaiiisuutensakaan uhaiia. 
Lootiiia — tai Aabramiiia — on ikuisen totuuden löy- 
tämisen tarve sentään korkeampi ja voimakkaampi 
kaikkia muita tarpeita. Ja kun totuudenetsijäiiä itsel- 
iään vaan säilyy särkymättömänä päätös, että hän 
kaikesta huoiimatta koettaa alistua ja mukaantua ikui
sen totuuden henkeen, että kaikkien hänen unelmiensa, 
hänen tunnelmiensa ja mieiiteoriojensayiäpuoieiia kai
kuu hänen sielussaan: /sä,
niin ihmisellä pysyy tie auki, ja silloin Jumala, 
silloin enkelit ja Mestari voivat häntä auttaa. — To- 
tuudenetsijä lähtee vaikka yksin, kun nekin, joita hän 
on koettanut henkisesti auttaa ja opettaa, kun hekin 
luulevat hänen ..laskevan leikkiä"; niinkuin tekivät ne 
miehet, joiden olisi pitänyt saada Lootin tyttäret vai
mokseen. — Mutta toiselta puolen: tuskinpa ihminen 
noin vain yksinään ja omin voimin osaisi luopua mah
tavan Sodoman lumoista. Niinpä Lootinkin pelastus 
on ennen kaikkea siinä, että asia on hänelle vakava, 
että se on tullut hänelle kuin elämän ja kuoleman ky
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symykseksi, ja että hän ei sentähden iuuie luoksensa 
tuiieiden enkeleiden laskevan leikkiä. Ja kun enkelit 
tarttuvat hidastelevaa Lootia käteen, sekä hänen vai
monsa ja kahden tyttärensä käteen, ja ..taluttivat hänet 
ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupungin", niin ei 
Loot vastustele. — Yhtä tärkeänä tekijänä Lootin pe
lastumiselle on myöskin se, että Aabram on kaiken 
aikaa rukoillut, on tehnyt henkistä työtä Sodoman ja 
Lootin puolesta. Tämä on yhtä tärkeätä sekä siinä 
tapauksessa että Loot on — niinkuin kyllä onkin — 
Aabramin oma mielikuvitus, kuin siinäkin tapauksessa, 
että Loot on — niinkuin hän myöskin on — toinen 
henkilö, moraalisesti nuorempi totuudenetsijä, Aabra
min oppilas.

Mutta ratkaisu ja sen toteuttaminen on molemmissa 
tapauksissa vaikea. Ja onnistuaksensa se vaatii sitkeätä 
joustavuutta ja kestävyyttä ja peräänantamatonta pon
nistusta kaikin siveellisin ja henkisin voimin, ja että 
totuudenetsijä aina asettuu käytännöllisessä älyssään 
sisäisen Jumalansa, Herransa ja Hänen lähettämiensä 
enkeleiden kannalle, eikä kuuntele astraalitason kiusaa
jaa, ei omassa personallisuudessaan eikä psyykkisen 
maailman henkivalloissa.

Tämä on välttämätön ehto ja edellytys. Ja siinä py
syminen kysyy, niinkuin sanoimme, totuudenetsijän 
kaikkia voimia. Niinhän Lootkin on ponnistuksissaan 
peräti uupunut. Vaikka enkelit ovat hänet kädestä pitäen 
vieneet kaupungin ulkopuolelle ja sanoneet hänelle 
.Pakene henkesi tähden, älä katsahda koko tälle lakeu
delle, vaan pakene vuorelle, ettet hukkuisi", niin kui
tenkin hän pelkää, ettei hän voi päästä pakoon vuo-
4
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re!!e, ennenkuin onnettomuus kohtaa hänet ja hän kuo- 
iee, ja sentähden hän nyt pyytää saada paetessaan poi
keta Sooariin, erääseen vähäiseen kaupunkiin. Siiiä 
vaikka ei totuudenetsijä jaksaisikaan mennä suoraa 
päätä vuoreiie, s.o. täydeiiiscstihenkiseiie kannatte suh
teessaan astraalimaaitmaan, niin on hänen kuitenkin 
täytynyt ratkaisevasti astua sen utkopuotette. Henki
sessä työssään, joka on kuin kaupunki, vaikka vähäi
nenkin — Sooar on suom. „Vähäinen" — on totuu- 
denetsijän täytynyt osata asettua puhtaasti henkisen 
totuuden ja henkisen rakkauden kannatte, muuten ei 
hänen Sodomaansa voitaisi ottenkaan hävittää. Niin
kuin enketi Sooariin pyrkivätte, Sodomasta pakene- 
vatte Lootitte sanookin: „Riennä, pakene sinne: siitä 
en voi tehdä mitään, ennenkuin sinne pääset!"

Mutta: „aurinko oh noussut, kun Loot saapui Sooa
riin". Sittä uusi, henkinen vato vataisi kohta totuu- 
denetsijän ätyttistä ymmärrystä. Ja „Herra antoi sataa 
Sodoman ja Gomorran päälte tuhkivcä ja tutta Her
ratta taivaasta". Ja niin Herra ..kukisti ne kaupungit 
ja kaiken sen takeuden ja kaikki niiden kaupunkien 
asukkaat ja maan kasvuhisuuden". — Henkisen totuu
den ja henkisen rakkauden pyhä tuh, joka jo oti suit- 
sunut kappateiden vätitse sidoin, kun Aabram Herran 
käskystä oti tuonut kotmivuotisen hiehon, vuohen ja 
oinaan, ja oti jakanut ne keskettä kahtia ja pannut osat 
vastakkain, se sama tuh, joka sidoin puhdisti vakavan 
totuudenetsijän etäimettistä sieiua, se nyt vattavatta voi
mattaan puhdistaa ja perusteedisesti muuttaa hänen 
psyykkisen ja sukupuohsen tuontonsa. Eivätkä ne asiat 
enää kiehdo eivätkä askarruta totuudenetsijän mieti-



51

kuvitusta. Hän kokemuksesta tietää ja ymmärtää, että 
Sodomassa viipyminen ja sieiiä askarteieminen oiisi ih
misen sisimmän, jumaiaisimman hengen kiusaamista. 
Niinkuin Jeesus sanoo toiseiie kiusaajaiie: „Ä!ä kiu
saa Herraa, sinun Jumaiaasi."

va/mo /a

Loot peiastui, mutta „Lootin vaimo katsoi taaksensa 
ja muuttui suoiapatsaaksi".

Kirjaimeiiisesti katsoen kerrassaan suruiiinen kohtaio 
Lootin vaimoiie — eiiemme osaisi iöyiää sen kaunista 
ja runoiiista puoita. Siiiä muistammehan Jeesuksen
kin sanovan opetusiapsiiieen: „Te oiette maan suoia." 
Ja myöskin: „Oikoon teiiiä suoiaa itsessänne ja yiiä- 
pitäkää rauhaa keskenänne!"

Jotain saman tapaista sisäityy Lootin vaimon suoia
patsaaksi muuttumiseen. Ensiksi niin, että vakava totuu- 
denetsijä on nyt iäpikäynyt sen sen puh
distavan kiirastuien, joka on hänet kyiiästyttänyt eii suo- 
iannut kaiken aiemman sieiueiämän suhteen. Hän on 
nyt saanut varmennetuksi suhteensa astraaiimaaiimaan, 
omiin personaiiisiin tunteisiinsa ja mieiikuvituksiinsa. 
Hänen oma astraaiinen sieiueiämänsä on kuin suoiattu, 
johon ei enää (choa eikä vaikuta personaiiisen onnen 
hyväiiy. Mieiikuvitus on vapautunut astraaiitason mys- 
terioiden iumoista, ja se pakenee nyt, niinkuin Loot, 
henkisen totuuden ja rakkauden vuoritie. Siiiä vaikka 
Lootia oii ensin vaikea saada pois Sodomasta, niin nyt 
hän jo „peikäsi asua Sooarissa".

Loot vetäytyy kahden tyttärensä kanssa vuoreiie, jossa
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he asuvat luotassa. Siellä Lootin tyttäret juottavat isänsä 
viinillä ja toimittavat niin, että he molemmat tulevat 
isästänsä raskaaksi ja kumpikin synnyttää pojan.

Koettakaamme tutkia tätä vertauskuvaa parilla esi
merkillä käytännöllisestä elämästä. Esimerkin voisim
me ottaa minkä aatteellisen liikkeen historiasta tahansa. 
Otamme sen historiasta. — Alkuaan
kristillisyys oli — niinkuin sen aina pitäisi olla — 
vapaaehtoisen ja uhrautuvan henkisen työn voimassa 
elävä henkinen liike. Se vaikutti elävällä esimerkillään 
ja henkisellä työllään. Uhrautuvalla voimallaan se vai
kutti elähyttävästi ja luovasti itsessään ja ympäristös
sään. Se ei ketään mihinkään pakoittanut, ei aineelli
sesti eikä henkisesti. Kaikki oli vapaaehtoista molem
min puolin. Siinä näyttäytyi aatteen oma voima.

Niin oli ensin. Mutta sitten viisaat joko kuolivat tai 
karkoitettiin, ja tyhmät tai vähemmän viisaat anastivat 
vallan. He tekivät kristillisen aatteen He
pakottivat ihmisiä väkivallalla ..kristityiksi", sittemmin 
..oikeaoppisiksi kristityiksi". Nämä oikeaoppiset kris
tityt ryhmittyivät vastakkaisuuksien pareiksi. Ja  sen
sijaan, että nämä vastakkaisuuksien parit olisivat olleet 
toisilleen ystävällisiä, auttaen ja tukien toisiaan, sen
sijaan ne rupesivat olemaan toisilleen vihamielisiä, koet
tivat ahdistaa ja vainota toisiaan.

Siinä oli kaksi Lootin tytärtä. Ne olivat tuo viha
mielinen vastakkaisuuksien pari, nuo kaksi toisiaan vas
taan taistelevaa kristillistä joukkoa. Esim. Kustaa H 
Aadolfin aikana luterilaiset ja katolilaiset teurastivat 
toisiaan kuin raivottaret — aina Jeesuksen nimi huulilla.

Kuka oli silloin juopunut Loot?
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Se oii Se o!i sellainen ihminen, jossa si
säinen Kristus oli tullut eläväksi. Hän oli silloin sekä 
sodomalaisten, s.o. noiden vallananastaja-kristittyjen 
karkoittama, että enkeleiden, s.o. henkisen viisauden 
lähettien johdattama pois Sodomasta — joksi kristilli
syys nyt oli muodostunut.

Sellainen kristitty, sellainen Loot rakasti, ei sukupuoli
sesti, ei personallisesti, vaan henkisesti, puolueettomasti. 
Hän rakasti ihmistä sinään. s;7zää/z oli hänen rak
kautensa kohde — ei sukupuoli, ei luterilaisuus tai ka
tolilaisuus. Sellainen Kristus-ihminen oli kuin juopu
nut osanotosta, säälistä ja rakkaudesta noita kahta pimit- 
tynyttä joukkoa kohtaan. Hän rakasti molempia, ra
kasti ihmisiä kummassakin sotajoukossa, mutta ei voi
nut olla mukana kummankaan hommissa, ei voinut tap
paa ihmisiä kummassakaan. Hän, tuo todellinen Kris
tus-ihminen tunsi nuo kaksi joukkoa kuin tyttärikseen, 
joita hän sydämessään rakasti, joissa molemmissa hän 
tuli sydämessään raskaaksi, synnyttäen pojan, synnyt
täen sellaisen järjellisen viisauden, jossa hän saattoi 
molempia henkisesti auttaa — itsensä unohtaen.

Ottakaamme toinen esimerkki, läheltä ja omalta ajal- 
tamme.

Joitakin vuosikymmeniä sitten heräsi meilläkin Suo
messa n.s. Muutamat ihanteelliset ihmi
set olivat älynneet, kuinka juoppous vaikutti turmiolli- 
sesti ihmiseen. He kieltäytyivät itse nauttimasta väki
juomia, sekä vaikuttivat esimerkillään ja valistustyöl
lään niin, että raittiiden luku lisääntyi, ja samalla kas- 
voi hyvin huomattava kunnioitus raittiutta ja raittius- 
liikettä kohtaan. Sen muistavat hyvin ne ihmiset, joilla
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o!i onni elää mukana silloin, kun Suomessa raittius- 
liike syntyi, eli ja vaikutti.

Mutta sitten kävi raittiusaatteen jokseenkin samoin 
kuin oli käynyt tuon paljon valtavamman ja ihmeelli- 
semmän kristillisen aatteen. Alettiin ajatella, että rait- 
tiusasia onnistuisi vieläkin paremmin voimakeinoilla ja 
pakkotoimenpiteillä. Unohdettiin kokonaan, että elämä 
itse ja vapaaehtoinen valistustyö oli osannut kouluuttaa 
niin monet ihmiset raittiiksi, vaikkei pakkotoimenpiteitä 
heidän suhteensa oltu käytetty. Ei muistettu eikä osattu 
ajatella, että kaikilla ihmisillä olisi pitänyt olla sama 
vapaa ja kaunis mahdollisuus tulla raittiiksi vakaumuk
sellista tietä, omakohtaisen kokemuksensa ja vapaan 
harkintansa kautta, itse elämän ja vapaaehtoisen rait
tius- ja valistustyön kouluuttamana.

Tämä unohdettiin.
Mutta kun ci olla sentään niin pitkällä, että ihanteelli- 

setkaan ihmiset ryhtyisivät yksityisesti, ilman muuta 
väkivallalla pakottamaan muita ihmisiä omiin elämän
tapoihinsa, vaan tapahtuu se laillistutctmi yhteiskunta
järjestyksen nimessä ja kautta, niin piti ensin saada 
yhteiskunnan laillistuttama oikeus väkivaltaisten pakko
toimenpiteiden harjoittamiseen ja käyttämiseen raittius- 
liikkeessä.

ja  niin aikaansaatiin kieltolaki.
Ja tilanne muuttui kerrassaan. Ensiksikin: väkijuoma- 

liike ja juoppous ei suinkaan mitään kärsinyt, se ei 
suinkaan hävinnyt, mutta sensijaan

Se hukkuminen tapahtui sen siveellisen lain 
perusteella, jonka Jeesus määrittelee sanoessaan: 
„Kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan huk
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kuvat." Raittiusiiike tarttui miekkaan ja hukkui, samoin 
kuin kristiiiinen iiike oii aikoinaan tarttunut miekkaan 
ja itse siinä hukkunut. Siiiä niinkuin miekkaan tarttu
nut väkivaita-kristiiiisyys on vain Jeesuksen eiämän- 
ymmärryksen kuohut ruumis, samoin kieitoiakiiiike on 
vain raittiusiiikkeen hengetön varjo.

Ja toiseksi: muodostui taas uusi vastakkaisuuksien 
pari. Toista vastakkaisuuksien paria innostutti juopot- 
teiu, väkijuomien vaimistus, kaupitteiu ja saiakuijetus. 
Taas tuota toista joukkoa, kieitoiakijoukkoa, — johon 
nyt oii paikattuina iiittynyt paijon seiiaisia toimihenki- 
iöitä, jotka eivät itse oiieet raittiita, ei vakaumukses
taan eikä muuten, samoin kuin pakkokristiiiisyytecn on 
paikattuina iiittynyt innokkaita toimihenkiiöitä pappeina, 
piispoina ja muina, iiman että heidän tarvitsi mitään 
tietää tai väiittää siitä, mitä Jeesus on viidessä käskys
sään oppiiaiiieen käskenyt') — tuota toista joukkoa 
innosti noiden edeiiisten ahdistaminen, sakottaminen 
ja teikien taakse saattaminen.

Siinä oii taas kaksi Lootin tytärtä.
Raittiusiiike oii tapettu, se oii ajettu pois fyysiiiiseitä 

tasoita, takaisin näkymättömään, ideoitten maaiimaan. 
Se oii kuin iuoiaansa vetäytynyt Loot, joiia on kaksi 
tytärtä, nuo kaksi kieitoiain ympäriiiä innokkaasti puu
haavaa joukkoa. Se rakastaa noita moiempia tyttä
riään, noita moiempia joukkoja sinään, ihmisinä, mutta 
ei voi oiia suoranaisesti mukana kummankaan hom-

') Niinpä Suonien evankelisluterilaisen kirkon Katekismuk
sessa edeiieen seiitetään Mooseksen eii vanhan iiiton käskyjä, 
mutta ei oman Mestarin, Jeesuksen Kristuksen eli uuden liiton 
käskyjä.
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missä. Si!!ä kummatkin poikevat ihmisen ja ihmisyy
den joko aistiiiisuudessaan [okaan, tai ihanteeliisuu- 
tensa ja oikeudellisuutensa innossa jalkojensa alle. Loot, 
s.o. tode)!inen raittiusaate, on taas vaan kuin rakkau
dessaan juopunut noissa molemmissa tytärissään, on 
kuin sydämessään henkisesti raskaana heissä, synnyt- 
tääkseen heissä kummassakin pojan, s.o. henkisesti 
vahstuneen ja uudestisyntyneen sisäisen ymmärryksen.

Mutta tästä alammekin jo lähestyä Saaran ja Iisakin 
mysteriota.



AABRAHAM!N SUHDE KOLMANTEEN 
KISA A JA A N .

Otemme jo edettä tutkien seuranneet Haagaria ja 
hänen poikaansa ismaeiia, tuota tuimaa miestä, joka aina 
hätäiiien turvautuu siveeiiisiin pakko- ja voimakeinoi
hin, taisteiien miiioin minkin hyvän asian puoiesta, aina 
ensimäisenä ensimäisten riveissä, iskuja antaen ja iskuja 
saaden.

Juuri tämä ismaei-henki on antanut erikoisesti tei
niänsä europaiaiseiie sivistykseiie, uskonto siihen tuet
tuna. Europataisessa eti viidennen atarodun sivistyk
sessä tsmaet on todetta tuimana miehenä miekkaansa 
heituttanut ja iskuja antanut, taistetten joko suorastaan 
Kristuksen ja Jumatan valtakunnan nimessä ja puoiesta, 
tai jonkun muun „hyvän" ja „oikean" asian puotesta.

Mikäti ihminen tässä personattisuutensa värittämässä 
aatteetiisessa kamppaitussaan sisäisesti hienostuu, jatos- 
tuu, aatetoituu, sikäii hänessä on mukana Saarai; vaikka 
ei vietä itse suorastaan ja vätittömästä voimana, ei po
jassaan tisakissa. Ennenkuin Saara-tisak pääsee ihmi
sessä, s.o. totuuden ja rakkauden henki ihmisen sydä
messä ja järjessä samaan asemaan kuin Haagar-tsmaet, 
täytyy buddhisen eti henkisen sisänäkemyksen päästä 
välittömästi järjen käytettäväksi. Samatta ihmisen koko 
käytännöttinen personattisuus järjestyy uudette kannatte.
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Tätä personallisuuden uudelieenjärjestymistä olemme 
jo seuraneet Sodoman ja Gomorran hävityksessä, sekä 
Lootin suhteessa vaimoonsa ja kahteen tyttäreensä. 
Jälellä on vielä

Herra tekee Aabramin kanssa liiton, jossa Jokainen 
miehenpuoli teidän keskuudessanne on ympärileikat
tava".

Tässä ei suinkaan ole kyseessä pelkästään ulkonai
nen sukupuoli, ulkonainen miehellisyys ja naisellisuus. 
Tämä jo siitäkin syystä, että sama ihminen voi jossa
kin lihaantumuksessaan olla toista sukupuolta ja taas 
jossakin toisessa toista sukupuolta. Sillä eihän ihmi
nen ole korkeammassa eli kuolemattomassa minuu
dessaan sukupuoliolento, ei vain mies eikä nainen, vaan 
sisältää itsessään ne molemmat. Ihmisen kohtalon ja 
tehtävän rajoittaa ja määrää hänen sukupuolensa vain 
siihen asti ja niin kauan, kuin hän itse on rakkaude
ton, vailla todellista rakkautta. Mutta kun ihminen 
löytää oman sielunsa Saarain, s.o. kun ihminen herää 
sydämessään ja järjessään tuntemaan ja elävöitymään 
todellisessa rakkaudessa, silloin hän oppii rakastamaan 
sukupuolettomasti, sekä ilman personaliista kiintymystä. 
Samalla ihminen lakkaa olemasta sukupuoliolento; hän 
alkaa olla vain ihminen.

Mutta tämä ylimeno sielullisuudesta henkeen ei ole 
helppo tehtävä. Ja sen helpottamiseksi ja aikaansaa
miseksi on ratkaisevan arvokasta, että vakava totuuden- 
etsijä löytää sellaisen olennon, oppii rakastamaan ja



59

kunnioittamaan sekaista ihmistä, joka jo on tukut — 
sukupuoiisuudestaan huoiimatta — sukupuoiettomaksi, 
joka jo on niin puhdistunut, että hän on käytännölli- 
sessä personakisuudessaankin kaikkiakisen rakkauden, 
buddhisen ek henkisen, siis sukupuoiettoman rakkauden 
läpäisevä.

Seiiainen oiento on Mestari. Hänessä eiävät kum
matkin sukupuolet täydeiiistyneessä sopusoinnussa.

Sentähden Mestari osaa rakastaa ihmisiä sinään, 
olkoot he kumpaa sukupuola tahansa. Ja kun totuu- 
denetsijä, joka myös etsii ikuista elämää henkisessä 
totuudessa ja rakkaudessa, kun hän omasta vapaasta 
tahdostaan asettuu ja alistuu tuollaisen sukupuolisuu
tensa voittaneen Mestari-ihmisen oppilaaksi, ystäväksi 
ja työtoveriksi, ja kun hän jaksaa tämän tehdä jatku
vasti, väsymättä tai pahastumatta tai iokkaantumatta 
siitä, ettei Mestarin taholta, henkisen ystävän taholta 
hänen personallisia tunteitaan ravita, kun oppilas väsy
mättä, loukkaantumatta ja katkeroitumatta jaksaa pitää 
sydämensä ovet avoinna henkiseen elämään ja henki
seen työhön ja Mestariin päin, silloin henkinen elämä 
ja Mestarin rakkaus tukee ja puhdistaa häntä sisästä 
päin, auttaen hänenkin personallisuuttaan jatkuvasti 
asettumaan uudeile, myöskin sukupuolettomalle kannalle.

Juuri tässä on ympärileikkauksen henkinen salaisuus. 
Oppilaan miehenpuoiisuuden ympärileikkaus on siinä, 
että hän ajattelijana ja järkiolentona kieltäytyy alistu
masta personallisten tunteittensa komennettavaksi sii
loin, kun hänen personaHisct tunteensa, hänen astraali- 
ruumiinsa ja sukupuolensa tahtoisivat joko määrätä hä
nen toimintansa ja pyrkimystensä suunnan, tai kun ne
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houkutteiisivat häntä !oukkaantumaan ja ehkä katke
roituneena kääntämään seikänsä henkisette opettajat- 
!een ja Mestariiieen sentähden, että hänen mieiiteoriansa 
eivät o!e saaneet tunnustusta, tai ettei hänen personat- 
iisia tunteitaan o!e ravittu.

Herra ei käske Aabramia ympäriieikkaamaan naisen- 
puoita. Se merkitsee, että oppiias ei saa tuiia tunteet
tomaksi. Hänen on vaan Mestarin oppiiaana ja äty- 
oientona hihittävä aiemmat tunteensa ja käännettävä ne 
Mestarin ja Jumaian tahdon ja henkisen rakkauden 
suuntaan. Hän tutee siihen järjeiiiseen seiviöön, että, 
oiiaksensa vapaa työskenteiemään yhdessä Mestarin 
kanssa ihmiskunnan henkisessä eiämässä, hän ei anna 
personaiiisten tunteiden sitoa itseään uusiin maahisiin 
tehtäviin ja veivohisuuksiin, vaikka ne oiisivat hou- 
kutteievia, tai vaikka ne osaisivat näyttäytyä ja setit- 
täytyä hyviksi ja hyödyiiisiksi myöskin ihmiskunnan 
henkisen etämän ja kehityksen kannatta.

Tämä kaikki on jatkuvaa miehenpuoten ympäri- 
ieikkausta.

Vaiaistaksemme asiaa, voimme sanoa, että yieensä 
kaikki ihmisten työt ja toimet, sehaisetkin kuin uskonto, 
tiede ja taide voivat käytännössä oha joko ympäri- 
ieikkaamatonta tai ympäriieikattua. Ne ovat ympäri- 
ieikkaamatonta siiioin, kun ne koettavat ihmistä he
rättää ja saada hikkeehe joitakin settaisetta vaikutti
mena tai päämäärättä, johon sisättyy nautinto ja jut- 
muus. Ympäriteikkaamatonta [on esim. settainen us
konto, settainen uskonnottinen kirjattisuus, jossa us- 
konnottisuuden kannattimena otisi settainen mietikuva 
ja päämäärä, että yksi osa ihmiskuntaa otisi eristetty
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johonkin taivaaseen, jossa oiisi ainainen nautinto ja 
ilo, kun taas toinen osa ihmiskuntaa oiisi syösty jo 
honkin helvettiin, jossa ainainen tuska ja vaiva heitä 
läpäisisi ja ympäröisi loppumattomasi. Tällainen us
konto on ympärileikkaamatonta sentähden, että sen 
kannustimen ja päämäärän ytimenä on nautinto ja 
julmuus.

Kun Aabraham — joksi hänen nimensä ympäri
leikkaushan yhteydessä muutetaan — ympärileikkaa 
kaikki miehenpuolen, sekä kotona syntyneet että ra
halla ostetut, niin merkitsee se, että hän kieltäytyy 
käyttämästä sekä synnynnäisiä älyllisiä kykyjään että 
hankkimiaan tietojaan ja voimiaan mihinkään perso- 
nallisuuden ja itsekkyyden hallitsemaan tai värittämään 
työhön ja harrastukseen; ei mihinkään sellaiseen, jossa 
nautinto ja ihannoittu väkivalta ja julmuus ovat min
käänlaisina tekijöinä mukana.

Sitä tehden ihmisen naisenpuoli, s. o. hänen sydä
mensä ja tunteensa muuttuu vähitellen, niin että se 
muuttuu Saaraista Saaraksi. Ja ihmisestä voidaan 
sanoa, niinkuin Saarasta, „ettei Saaran enää ollut, 
niinkuin naisten tavallisesti on". Ihminen ei enää ole 
personallisten tunteiden lumoissa.

Mutta vielä on Aabrahamilla eräs kokemus edessään. 
Gerarissa Aabraham taas sanoi vaimostansa Saarasta: 
„Hän on sisareni", [a „niin Abimelek, Gerarin ku
ningas, lähetti noutamaan Saaraa luoksensa". Ja 
Aabraham, menettelyänsä puolustaakseen selittää Abi- 
melekille, jota Herra oli unessa nuhdellut: „Minäajatte- 
lin: 'Varmaankaan ei tällä paikkakunnalla ole vähääkään 
Jumalan pelkoa, ja he surmaavatminutvaimonitähden'."
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Siis jokseenkin sama juttu toistuneena, kuin mikä 
Aabramiiie o!i sattunut Egyptissä. — Vaikka Aabra
ham itse jo on sydämessään ja mieiikuvituksessaan 
vapautunut astraaiitason eii toisen kiusaajan iumoista 
— joka tapahtui Lootin eii mieiikuvituksen johdatta- 
miseiia pois Sodomasta, ja Sodoman ja Gomorran 
poittamiseiia taivaaiiisessa tuiessa — , niin sittenkään 
eivät Aabrahamin kokemukset o!e riittäneet koimannen 
kiusaajan aiueeiia.

Gerar on suomennettu: „Muukaiainen, märehdys".
Ja tämä kyiiä sattuu niinkuin nauian pääiie.

Siiiä mitä merkitsee Gerar, ja mitenkä totuudenetsijä 
sataa vaimonsa eti henkisen itsensä ja ihanteensa sieiiä?

Otetaan taas esimerkkiä eiämästä. Totuudenetsijä on 
syntynyt joitakin paikkakunnaita ja joutuu, vanhem
piensa mukana ja kasvatuksensa puoiesta kuuiumaan 
siiiä paikkakunnaita valitseviin ja toimiviin aatteeiiisiin 
ja henkisiin iiikkeisiin, esim. sen paikkakunnan uskon
toon. Sittemmin häneiie, synnynnäisenä totuudenetsi- 
jänä seiviää, että siinä uskonnossa, tai muussa henki
sessä iiikkeessä, on uikonainen muoto astunut sisäisen 
hengen tiiaiie. Kun uskonnossa ja henkisessä iiikkeessä, 
veijeskunnassa ja järjestössä pitäisi oiia niin, että totuus 
ja henki oiisi ensisijatta, haiiitsemassa muotoa, niin 
suhde onkin saattanut kääntyä seiiaiseksi, että uiko
nainen järjestys ja määrätyt muotomenot ovat ensi
sijatta, vangitsemassa ja estämässä totuuden hengen 
iuovaa työtä.

Totuudenetsijä näkee ja ymmärtää kaiken tämän — 
mutta vaikenee, tai ei uskaiia ottaa ratkaisevaa askeita, 
peijäten joutuvansa ikävään väiikäteen; ehkä vietä me
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nettäisi paikkansa, työnsä ja toimeentuionsa. — Hän 
on siiioin todelta ..muukalainen", on Gerarissa, ja salaa 
vaimonsa Saaran, henkisen eli paremman itsensä, pel
jäten, että hänelle tapahtuisi pahaa, jos hän julkisesti 
tunnustaisi Saaran vaimokseen, jos hän julkisesti esiin
tyisi siten, kuin hän hengessään ja sisimmässään sekä 
aavistaa että ymmärtää.

Hän on silloin sekä ..muukalainen" että „märehtijä". 
Hän tietää olevansa sisimmässään vieras ja muukalai
nen, sillä hän näkee ja ymmärtää, että tuossa veljes
kunnassa, tuossa järjestössä, tuossa uskonnossa on 
valhe astunut totuuden tilalle, on muoto astunut hen
gen tilalle. Mutta tästä huolimatta hän alistuu muiden 
mukana kaikkea tuota ..märehtimään". Sillä hän pel
kää, niinkuin Aabraham, että hänelle sattuisi ikävyyk
siä, että hänelle koituisi enemmän työtä ja vaivaa, jos 
hän rehellisesti asettuisi totuuden kannalle.

Juuri tällaista salaamista, paremman itsemme tuka- 
huttamista me olemme kristillisen historian kuluessa 
paljon tehneet sekä kirkon sisä- että ulkopuolella. 
Kuinka monet pikku mystikot ja totuudenetsijät ovat
kaan tuon äänestyksiin ja pakkokeinoihin vaipuneen 
kristillisen kirkon pappeina ja piispoina toimittaneet 
papillisia ja kirkollisia tehtäviään arkaillen ja puolella 
sydämellä, hyvin tietäen, että he siinä salaavat henki
sen ihanteensa, Saaran, salaavat henkisimmän itsensä, 
sisimmän aavistuksensa, tietonsa ja ymmärryksensä. 
Me olemme, kukaties, tahtoneet vain säästää itseämme, 
emmekä ole tahtoneet ottaa kannettavaksemme sitä 
kärsimyksen ja työn taakkaa, mikä meille tulisi, jos 
olisimme ryhtyneet rehelliseen luovaan ja rakentavaan
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työhön sisimmän vakaumuksemme ja ymmärryksemme 
pohjaiia.

Tämä on ohut meidän pikku mystikkojen suuri virhe, 
hairahdus ja synti, joka aikaansai sen, että pääsi muo
dostumaan vaitiokirkko, muodoiiisesti ja virkavaitai- 
sesti yhä mahtavampi, mutta henkisesti yhä heikompi, 
kuoiieempi, mitättömämpi. Vain vankimmat mystikot 
uskaisivat tunnustaa Saaran vaimokseen, uskaisivatjui- 
kisesti pysyä sisäiseiiä kannaiiaan, aiistuen tuiemaan 
joko syrjäytetyiksi, tai — rovioita poitetuiksi.

Mutta tämä muutamien sankariiiisten mystikkojen 
uijuus ei voinut estää sitä, että vaitiokirkko muodostui, 
että kristiiiisyys puettiin pakkopaitaan, ja että Jeesuk
sesta, totuuden ja rakkauden ruhtinaasta, tehtiin — 
sodan jumaia. Todeiiisuudessa se merkitsee, että Kris
tuksen nimi — annettiin saatanaiie.

Tämä kaikki saattoi tapahtua, kun oii niin paijon 
noita toisia, pikkusieiuja, jotka peikureinasaiasivat Saa
ransa, jotka oiivat vaimiit vaihettaniaan sieiunsa paavin 
vaippaan, kardinaaiin kauhtanaan, piispan hiippaan tai 
muuhun papiiiiseen virkatoimeen saavuttaen, aina
kin jotkut heistä, vielä sen tisäksi pyhimyksen arvon!

Tämän saman virheen ovat totuudenetsijät voineet 
tehdä myöskin kirkon utkopuoieiia, niinkuin tiedemie
het, ajatteiijat, runoihjat, kirjaiiijat, taiteiiijat; hekin ovat 
saattaneet raukkamaisesti saiata Saaransa, totuuden- 
näkemyksensä, ja ovat aiistuneet muiden mukana „mä- 
rehtimään" seiiaista, joka tuottaa heiiie joko joukkojen 
suosiota tai kunniaa ja mahtiasemia, virkapaikkoja. 
Vain vankimmat heistäkin ovat uskaitaneet tunnustaa 
Saaran vaimokseen, ovat uskaitaneet asettua totuuden
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kannatte setiaisenaan, niinkuin he ovat sen parhaim
malta hetkettään aavistaneet ja ymmärtäneet; tuttakseen 
siten joko uranuurtajaksi tai marttyyriksi, tai niiksi 
motemmiksi.

Paitsi näin synnynnäisen ja maantieteettisen perin
nän kautta, saattaa totuudenetsijä myöskin oman sisäi
sen etsisketynsä johtamana tiittyä aatteettisiin järjestöi
hin, henkisiin vetjeskuntiin, jotka omassa ohjeimassaan 
kenties ovat tunnustaneet ihmiskunnan yteisen vetjey- 
den, katsomatta rotuun, uskontoon tai muuhun rajoit
tavaan seikkaan, mutta unhottavat tämän kokonaan 
käytännössä, niin että tuottaisen järjestön ytin johto 
saattaa — tietysti ..mestariinsa" vedoten — auktoritee
tittaan painostaa mukanaotemisen tärkeyttä esim. kan- 
sojenvätisissä sodissa. Ja näin tulee järjestön, vetjey- 
den nimessä koottuja voimia käytetyksi kaikkein epä- 
vetjettisemmättä tavatta, suorastaan omaa ohjetmaa vas
taan : ihmisvetjen tappamiseen! Samatta tuottainen vet- 
jeskunta on muuttunut henkisesti kuoreeksi, oikeaoppi
suuden ja utkonaisen hurskauden tyyssijaksi. Sensijaan 
että se osaisi tukea heikompia eti n.s. tangenneitavet- 
jiään edes omassa keskuudessaan, saattaa se ne heit
tää — papin ja teviitan tavatta — tiepuoteen, josta mah- 
dottisesti joku ohikutkeva samariatainen saa ne korjata. 
Siitä tuottainen hengetön ja kuohut vetjeskunta petkää 
enemmän ympäristönsä arvostetua ja sormenosoituk- 
sia, kuin rakkaudetonta tekoa.

Ja yteensä juuri näin on kuitenkin käynyt henkisitte 
järjestöitte. Sensijaan että ne osaisivat auttaa heikom
pia ja tangenneita vetjiään, uskattaisivat antaa heidän 
syntiensä varjon tangeta päätiensä, sensijaan ne tytysti
s
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sysätään syrjään — jotta oma ulkonainen sädekehä 
säiiyisi tahrattomana. Tai sitten ne ovat sekaantuneet 
poliittisiin juoniin, sotiin ja verilöylyihin. Ja  kun jot
kut järjestön jäsenet ja työntekijät mahdollisesti ovat 
tuon huomanneet ja siitä työnsä ohella huomauttaneet, 
silloin heidätkin taas on joko suorastaan karkoitettu, 
tai on heidän olonsa ja työnsä veljeskunnassa muuten 
tehty mahdottomaksi. Mutta toiset taas, vaikka tuon 
epäkohdan ja ristiriidan huomaavatkin, vaikenevat ja 
mukautuvat — ajatellen niinkuin Aabraham: „varmaan- 
kaan ei tällä paikkakunnalla ole vähääkään Jumalan 
pelkoa, ja he surmaavat minut vaimoni tähden". He 
eivät joko uskalla tai eivät viitsi vaivautua ottaaksensa 
selvää asioista.

Näin saattavat nuoremmat totuudenetsijät, pikku tie
täjät ja mystikot pysähtyä vaikka koko ruumistuksensa 
ajaksi Gerariin tunnustaen siellä Saaran vain sisa- 
rekseen, vaikka hyvin tietävät, että Saara sen lisäksi on 
myöskin heidän vaimonsa; s.o. he eivät ole vain unek
sineet ihmisyydestä ja veljeydestä, vaan ovat veljeskun
taan liittyessään tunnustaneet sen myöskin käytännölli
seksi tekijäksi elämässään.

Mutta tehkäämme oikeutta kertomuksemme Aabra
hamille. Hänessä esiintyy onnistunut ja voittoisa totuu- 
denetsijä. Sentähden hänen olonsa Gerarissa on vain 
hetkellinen ja ohimenevä. Hänessä Herra jo nuhtelee 
Abimelekiä, joka Abimelekikin silloin on Aabrahamissa 
itsessään. Abimelek on hänessä itsessään silloin, kun 
hän työntää heikomman veljensä tai langenneen ystä
vänsä syrjään, säästyäksensä siten itse tai hänen jär
jestönsä ulkonaiselta maineeltaan puhtaana ja tahratto
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mana, tai kun hän alistuu ihmisjoukkojen tai järjestönsä 
ulkonaiseen äänestykseen tai johtavaan auktoriteettiin 
silloin, kun hän joko heikosti aavistaa tai hyvin tietää, 
että hän siinä kieltää tai salaa tai tukahuttaa oman sisim
pänsä ja parhaimpansa.

Mutta kertomuksemme Aabraham tulee tämän Abi- 
melekinsa kautta kokemaan, ettei hänen parhaimpansa 
salli hänen missään tapauksessa, ei minkään sovinnai
suuden painostamanakaan rikkovan veljesrakkautta vas
taan. Ja järjestönsä jäsenenä täytyy hänen muistaa, 
että hän on antanut lupauksensa

totuudelle ja veljesrakkaudelle, eikä jollekin 
järjestölle, ei erehtyväiselle ihmiselle, ei ulkonaiselle 
auktoriteetille eikä psyykkisen maailman ..mestarille".

Tämän välienselvittelyn jälkeen Abimelekin kanssa, 
josta Abimclekista sitten tulee Aabrahamin ystävä 

ja liittolainen — .Jumala paransi Abimelekin ja hänen 
vaimonsa ja hänen palvelijatarensa, niin että he syn
nyttivät lapsia. Sillä Herra oli peräti sulkenut kaikki 
kohdat Abimelekin huoneessa, Saaran, Aabrahamin 
vaimon, tähden."

Juuri niin. Ei menty pakkokeinoilla taistelemaan 
ulkonaista pahaa vastaan, ei menty työntämään hei
kompaa tai syntistä tiepuoleen — ja koko huonekunta 
tuli hedelmälliseksi. Ja niin tuo kaikkien aikojen Aab
raham saa huomata, että parhaan palveluksen hän tekee 
sekä itselleen että huonekunnalleen ja koko ihmiskun
nalle silloin, kun hän ei missään ahdistuksessa tai pai
nostuksessa luovu välittömästä totuuden ja veljesrak- 
kauden johdatuksesta, vaikka hänelle tästä olisi sekin 
seuraus — niinkuin Jeesus oppilailleen sanoo —, että
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^ihmisen vihottisiksi tutevat hänen omat huonekunta
ksensa".

Mutta eihän iiion voida vaatia, että totuudenetsijäiiä 
oiisi täydeiiinen kokemus ja iopuiiiset ennakkotiedot 
eiämän totuuksista ja harhoista. Ja jos joku seiiaista 
tuutee, itsestänsä tai toisesta, niin — hän ei o!e totuu- 
denetsijä. Tärkeätä niinoiien onkin, että ihminen on 
pyrkimyksissään väsymätön ja viipitön, tehden kaikki 
— niinkuin kuningas Abimeiek sanoo tehneensä —, 
„puhtain sydämin ja viattomin käsin", oiien aina aitis 
aiistumaan ja muuttamaan menettelytapansa totuuden 
hengen mukaiseksi.

Näin tehdessään Aabraham tekee — niinkuin sanoim
me — parhaan paiveiuksen sekä itseiieen että ihmis
kunnat. Siiiä paitsi että Abimeiekin perhe — joka 
samatta edustaa myöskin nuorempaa totuudenetsijää 
ja ihmiskuntaa — tutee hedetmättiseksi, niin myöskin 
Saara, Aabrahamin vaimo, tutee kohta tämän jätkeen 
raskaaksi ja synnyttää pojan, tisakin. Sittä yhdistäes
sään yhdeitä puoten uhrautuvaisuutensa ja toisetta puo- 
ten tottetevaisuutensa vain jumatattisen totuuden, rak
kauden ja hyvyyden hengette — eikä suinkaan ihmis
ten tai oman personattisuutensa mietihatuitte, hengettö- 
mitte muotomenoitte tai astraatitason kaikentaisitte hen
gitte — sittoin henkinen sisänäkemys pukeutuu käytän- 
nöttiseen ymmärtämykseen tuovassa työssä; ei siis isku
jen antamiseen ja iskujen saamiseen, niinkuin tekee ast- 
raatisen tunteen innoittama äty-tsmaet.

Kun totuudenetsijän sietussa näin on päässyt tisak 
syntymään, huomaa Saara, että egyptitäisen Haagarin 
poika on pitkkaaja. Ja niin Saara sanoi Aabrahamitte:
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„Aja pois tämä orjatar poikinensa, siiiä ei tämän orjat- 
taren poika saa periä minun poikani iisakin kanssa." 
Aabrahamin pahastuessa poikansa ismaeiin tähden, 
asettuu Herrakin Saaran puoieiie ja sanoo Aabraha
m iin: „Kuuie Saaraa kaikessa, mitä hän sanoo, siiiä
iisakista saat nimeiiäsi nimitettävän siemenen" — s.o. 
kuuie kaikessa personattoman, henkisen rakkauden ääntä.

Ja Aabraham totteiee, vaikka murhemieiin.
Mutta me emme iiioin kuvitteie, että joku äiti poiki

nensa ajettaisi armotta uios. Karkoitus tapahtuu sisäi
sesti. Siiiä Aabraham, totuudenetsijä, ei saa oiia min
kään orja, ei omien taipumustensa, ei ympäristönsä 
painostuksen eikä oiosuhteiden orja. — Juuri orjak- 
seen, sokeasti uskovaksi ja totteievaksi koettaa aiempi 
henkimaailma ihmisen, oppiiaansa tehdä, puhuen sa
matta piikaten — ismaei, orjattaren poika, on piik- 
kaaja - ja haiveksivasti niistä, jotka eivät muka kykene 
tekemään aatettaan käytännöiiiseksi; vaikka asia on 
ihan päinvastoin. Siiiä aate tehdään käytännöiiiseksi 
vain siiioin, kun käytännössä pysytään aatteessa. — 
Korkeampi henkimaaiima sitävastoin, puhuen Saaran, 
henkisen rakkauden kautta, koettaa auttaa ihmistä, oppi
lastaan vapaaksi, nöyryydessään aioitekykyiseksi. Siiiä 
eihän eiämä, Jumaia, kutsu ihmistä orjakseen, vaan 
pojakseen. Eiämä kasvattaa ja kutsuu meitä kokemuk
sien kautta, osataksemme itse vapaasti luopua aiem
masta ja yhtyä ylempään.

Ja Aabraham onnistuneena totuudenetsijänä totteiee. 
Hän totteiee, vaikka omassa aiemmassa luonnossaan 
joskus, työnsä oheiia tuntuisi, niinkuin hän janoisena 
kuikisi erämaan kautta — niinkuin tunteekin tuo erä
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maahan eksynyt Haagar poikinensa; joka tunne tietysti 
vaikuttaa Aabrahamin omassa sieiussa.

Mutta toteiiessaan Saaraa on Aabrahamina syvem- 
mä!!ä, tuon erämaatunneiman takana sisäinen vapaus, 
tasapaino, onni ja ito. Niinpä iisak onkin suom.: 
„Naura, iioinen."

Ja sitäpaitsi: Jumaian enkeii iohduttaa ja opastaa 
myöskin erämaahan eksynyttä Haagaria, sekä ennustaa 
hänenkin poikansa tuievan ..suureksi kansaksi". Siitä 
ihmisen personaiiisuuskin kyitä kasvaa, sen työkyky ja 
kunto suurenee, mutta sen suuruus iisääntyy ja kasvaa 
sisään päin, ikuisuuden ja hengen mukaisesti. Sen 
suuruus ja kunto ei tuie kenenkään taakaksi, vaan se 
tuiee henkisen hyvän siemeneksi, sen isäksi, tueksi ja 
turvaksi.

Ja niin iähestymme tuota keskeisintä kohtausta, jossa 
Aabraham seivitteiee väiejään koimannen kiusaajan 
kanssa:

Kerrotaan Jumaian sanoneen Aabrahamiiie: „Ota
iisak, ainoa poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian 
maaiie ja uhraa hänet sieiiä poittouhriksi vuoretta, jonka 
minä oien sinuiic sanova."

Aabraham ymmärtää tämän omaiia tavaiiaan. Hän 
„vaijasti aasinsa ja otti mukaansa kaksi paiveiijaansa 
sekä poikansa iisakin; ja haikoiituaan poittouhrin puita 
hän tähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumata 
oti hänette sanonut. Koimantena päivänä nosti Aab
raham sitmänsä ja näki sen paikan kaukaa." Siihen
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jätti Aabraham aasinsa ja paiveiijansa, ja iähti poikansa 
Iisakin kanssa uhripaikaiie. Ja  „kun he tuiivat siiie 
paikaite, jonka Jumaia o!i häneiie sanonut, teki Aab
raham siihen aittarin ja iatoi haiot, sitoi poikansa Iisa
kin ja pani hänet aittariiie halkojen päälle". Mutta kun 
Aabraham „ojensi kätensä ja otti veitsen teurastaak- 
sensa poikansa", niin Herran enkeli esti hänet huudol
laan taivaasta: „Aabraham, Aabraham!--------Älä sa
tuta kättäsi poikaan äläkä hänelle mitään tee; sillä nyt 
minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa etkä ole sääs
tänyt ainokaista poikaasi minulta."

Näin poika säästyi, ja ^Aabraham nosti silmänsä ja 
huomasi takanansa oinaan, sarvista takertuneena tiheään 
pensastoon". Tämän oinaan Aabraham otti ja „uhrasi 
sen polttouhriksi poikansa sijasta".

Lukiessaan tätä ennakkoluuloitta ja kirjaimen mu
kaisena esityksenä tarvitsee tuskin sanoakaan, että se 
on julmaa, että se on suorastaan Kristus-vastaista. Muis
tuu väkisinkin mieleen Jeesuksen sanat juutalaisille, 
jotka olivat itsestänsä väittäneet: „Meillä on yksi isä,
Jumala", johon Jeesus vastasi: „Tei!!ä on isänä per
kele — — Hän on ollut murhaaja alusta asti." Joh. 
8 luku.

Ja ainakin täytyy meidän totuudenetsijöinä oppia sel
västi ymmärtämään, että jos joku ..jumala", joku „herra" 
tai , mestari", näkyväinen tai näkymätön, käskisi meitä 
uhraamaan poikamme polttouhriksi, niin me emme 
saisi alistua Aabrahamin tavalla, me emme saisi ryh
tyä sellaisiin hommiin, joihin Aabraham oli altis ryh
tymään. Sillä ellei joku „herra" tai ..mestari" pääse 
muuten perille oppilaansa luotettavaisuudesta, ellei hän
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kykene johdattamaan oppaastaan muuten kuin varta 
vasten ja omasta aiotteestaan asettamalta hänet näin 
julmalla tavalla koetukselle, niin on hänen parasta luo
pua koko mestariudestaan.

Kuitenkin on tämä vertauskuvallinen esitys — niin
kuin Vanhantestamentin julmat esitykset yleensä — 
runollinen ja kaunis, kun sen osaa kääntää oikeaan, 
kun sen osaa avata ja katsoa sitä sisästä päin, vertaus
kuvana. Silloin se on runollinen, joskin kaamean runol
linen esitys siitä kohtauksesta, jossa Aabraham selvit
telee välejään kolmannen kiusaajan kanssa, sen vallan 
kanssa, jota joskus sanotaan ..ilmavahan ruhtinaaksi", 
valheen isäksi, joskus myöskin Saatanaksi. Se edustaa 
alemman älytason mahtia niinkuin Sodoma edusti ast- 
raalitason ja Egypti fyysillisen tason mahtia.

Suhteessaan tähän alempaan älytasoon on Aabraha
milla nyt — niinkuin jokaisella hänen kaltaisellaan — 
kaksi mahdollisuutta. Ensiksi: sokea auktoriteetti ja 

joka johtaa laillistettujen pakkokeinojen ja ihannoi
dun väkivallan kautta isään Saatanaan. Toiseksi:
/HMM, palvelevaisuus henkisessä toiminnassa, joka joh
taa Isään Jumalaan. Sentähden tuo kehoitus — niin
kuin monet muut Vanhantestamentin vertauskuvalliset 
kehoitukset — sisältää kaksi mahdollisuutta. Kaikki 
riippuu siitä, mitenkä oppilas tuon kehoituksen ym
märtää, mitenkä hän osaa sen käytäntöön sovelluttaa. 
Sillä eihän tämäkään kehoitus sellaisenaan ja välttä
mättä kehoita /HMfAaa/z, vaan se kehoittaa M/t/vV/z. — 
Mutta ellei oppilas vielä ole tarpeeksi kokenut, tar
peeksi kärsinyt, eikä niinollen kykene katsomaan asioita 
ja elämää puhtaasti totuuden ja henkisen rakkauden
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kannatta, vaan jääpi arvioimaan elämää ulkonaisen 
muodon, sen ulkonaisen järjestyksen ja hyötyperäisyy- 
den kannalta, silloin ihminen voi ryhtyä ..uhraamaan" 
jotakuta olentoa ja oman harkitsemiskykynsä tuon 
..mestarinsa" asian ja tarkoitusperän toteutumisen puo
lesta ; tullen niin astuneeksi isän Saatanan polulle. -  Juuri 
tällaista ..uhria" on niin paljon uhrattu n.s. kristityissä 
maissa. Tarvitsee vain mainita „pyhä" inkvisitsioni ja 
ristiretket. Ihmiset, uskonnolliset ja muuten jalot ihmi
set ovat siiloin olleet niin innostuksensa sokaisemia 
ja kuuroja, etteivät ole ennättäneet kuunnella enkelin 
varoittavaa ääntä. He ovat sokeudessaan ja kuurou
dessaan ryhtyneet väkivaltaan; ja ovat samalla tappa
neet sisäisen henkensä pojan, Iisakin. Sillä pakko
keinoihin ryhtyessään z/z/msassä zYsgssääzz %zzo/  ̂ AzY- 
zzozzz ZozM/zsz/z z*a%%zzzzs, syrä//zYzzz zTzzzzzsyys. Ihan
teellisen väkivallanharjoittajan täytyy jotenkin ..karaista 
luontoaan", s.o. tukahuttaa eli tappaa hienoimpi ihmi
syytensä — jota henkisessä merkityksessä sanotaan 
noituudeksi, velhoudeksi, mustaksi magiaksi. Musta 
velho koettaa murskata kaikki ne, jotka eivät alistu 
hänen tai hänen ..herransa" ja ..mestarinsa" tahdon 
mukaan. Hän puhuu samalla ja kaiken aikaa ylevistä 
asioista ja tarkoitusperistä, ihmiskunnan onnellistutta- 
misesta, esiintyen leveästi tietoisena Jumalasta ja Kris
tuksesta, tai Valkoisesta Veljeskunnasta. Ei heidän ja 
heidän ihailijainsa päähänkään pälkähdä sovelluttaa 
itseensä noita Jeesuksen sanoja: ..Kavahtakaa vääriä
profeettoja, jotka tulevat luoksenne lammasten vaat
teissa mutta sisältä ovat raatelevaisia susia." Matt. 
7:15. Sillä mitä susi tekee? Susi raatelee toisen elä
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vän olennon, tekee hänet ruumiillisesti käyttökunnotto- 
maksi. Mutta niinhän tekee jokainen „kristitty", jokai
nen „teosofi", kun hän joko Valkoisen Veljeskunnan, 
joko Kristuksen tai Jumalan nimessä tarttuu aseisiin, 
tai kun hän painostuksellaan liittyy tukemaan jotakin 
jo aseisiin tarttunutta mahtia. Sillä siiloinhan hänkin 
on kirjaimellisesti mukana raatelemassa toisten olento
jen ruumiita ja tekemässä niitä käyttökunnottomaksi.

Kun ihmiset, erittäinkin totuudenetsijöinä noin teke
vät, silloin he aina kuuntelevat kiusaajan ääntä, luul
len sitä Jumalan, Mestarin ääneksi. Ja kun enkeli 
heitä varoittaa, niin he eivät häntä joko kuuntele, tai 
kiusaaja antaa heidän hienosti ja viisaasti tietää ja ym
märtää, että juuri tuo varoittava enkeli on väärä pro
feetta, tai on joku ..arveluttava salatieteillä", on joku, 
mikä lie ..vähäpätöinen haaveilija", joka „ei ymmärrä 
näin syvällisiä ja korkeita asioita"! Aivan niinkuin 
Saara jo aikanaan huomasi, että egyptiläisen Haagarin 
poika oli pilkkaaja. — Mutta mistä silloin ollenkaan 
tietää, mikä on oikein, mikä on Jumalan ja mikä on 
kiusaajan ääni, kysynee joku.

Ellei sitä muuten tiedä, niin täytyy aina rinnastaa 
annettuja kehoituksia julkisen mestarin käskyihin, Jee
suksen tai Buddhan käskyihin. Sillä ainakin nämä 
kaksi olentoa ovat selvästi sanoneet: „Ä!ä tapa!" Ja
ainakin Jeesus Kristus vielä lisäsi: „Ä!ä vihastu vel
jeesi!" Ja : „Älkää tehkö pahalle vastarintaa!"

Eivätkö nämä ole yksinkertaiset ja selvät käskyt? 
Eivätkö ne ole jokaiselle Aabrahamille, jokaiselle Jee
suksen oppilaalle sinään selvät ja tinkimättömät? Ovat. 
Mutta juuri nuo Jeesuksen mainitsemat „väärät pro



75

feetat", nuo „raate)evaiset sudet", ne koettavat tehdä 
kaikentaisida hämäräperäisittä setityksittään ja tutkin
noittaan ja isiensä*tavoitta ja perinnäissäännöittä mität
tömiksi nuo todettisen Mestarin setvät käskyt.

Mutta seuratkaamme taas Aabrahamia!
tsä Aabraham ei kykene setviytymään itmavattan ruh

tinaasta — niinkuin ei kahdesta edettisestäkään kiusaa
jasta — täheskään niin suoraviivaisesti, kuin myöhem
min Jeesus Kristus, joka osasi heti sanoa kotmannette 
kiusaajatte: „Mene pois, saatana, sittä kirjoitettu on:
'Herraa, sinun Jumalaasi, on sinun kumartaminen ja 
häntä ainoata patveteminen'." — Ja „cnkctcitä tuli itänen 
tuoksensa, ja he tekivät hänette patvctusta".

Mutta vaikka ei isä Aabraham kyennytkään yksin 
setviytymään kiusaajasta, niin että enketit otisivat saa
neet vain syrjästä seurata hänen voittoisaa kamppai- 
tuaan, ja sitten tutta tekemään hänette patvetustaan, 
niin kuitenkin isä Aabraham kykeni sekä kuutemaan 
enketin varoittavan äänen, että myöskin sitä tottetemaan.

Ja niin Aabraham uhraakin oinaan potttouhriksi poi
kansa sijasta. Joka oinaskin on sidoin Aabrahamissa 
itsessään. Sittä jokainen totuudenetsijä, joka on aikeissa 
ryhtyä väkivattaa harjoittamaan, hän on sidoin kuin 
oinas, joka on sarvistansa sekaantunut tiheään pensaik
koon: hän on sekaantunut atemman ätyn hyötyperäi- 
siin ja väkivattaisiin ajatuksiin ja oppeihin.

Tämän oinaan Aabraham uhraa potttouhriksi. Se 
merkitsee, että ihminen sidoin tietoisesti tuopuu kai
kista niistä ihmeettisistä kuvitetmista ja tuloksista, joita 
muka saavutettaisi siveettisiä pakkokeinoja ja ihanteel
lista väkivattaa käyttämättä. Viisas, totuutta ja rakkautta
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etsivä ihminen sanoo siiioin itseiieen: eiiei ihmiskunta 
tuie iiman kristityksi, eiiei se tuie iiman kristosofiksi ja 
teosofiksi, eiiei se tuie raittiiksi ja siveeiiiseksi iiman, 
että sitä siveeiiisiiiä tai ruumiiiiisiiia pakkokeinoitta sii
hen pakoitettaisi, tai eiiei Kristuksen ja Jumaian vaita- 
kunta voi tuiia iiman, että minä ryhtyisin ase kädessä 
raivaamaan siiie tietä ihmisten ruumiiden yiitse, tai että 
minä joltain muiiia pakkokeinoiiia yiittäisin ihmisten 
vapaata tahtoa, heidän ajatustaan ja ymmärrystään, niin 
minä iuovun, enkä minä väiitä kaikesta tuosta yiiste- 
tystä ihanuudesta.

Täiiä tavaiia voi totuudenetsijä uhrata tuon sarvis
tansa tiheään pensaikkoon sekaantuneen oinaan poi
kansa sijasta, s.o. jumaiaisimman ja sisäisimmän ihmi
syytensä sijasta.

Mutta niinhän koko kristikunta on kuin tuo sarvis
tansa pensaikkoon sekaantunut oinas. Se pensaikko 
on heidän aiemman äiynsä aikaansaama väkivaitasivis- 
tys muodoiiisine ja hengettömine uskonnoiiisine oppei- 
neen, uskontunnustukseen ja lakeineen. Ja tämä pen
saikko on yieensä ohut niin pimittävän tiheä ja iäpi- 
pääsemätön, ettei sieiiä oie osattu eikä uskaiiettu edes 
rukoiiia ja iähestyä Jumaiaakaan muuten, kuin ase tai 
pyssy uhriveitsenä kädessä. Niin sokeasti ja kuumei
sen kiireeiiisesti on sieiiä puuhattu teurastushommissa, 
ettei oie nähty eikä kuuitu Mestarin, ei Buddhan eikä 
Kristuksen käskyjä, ei iakeja eikä säännöksiä. Sieiiä 
ei yieensä oie kuuitu edes enkeiin varoittavaa ääntä, 
tai jos on kuuitukin, niin ei oie siitä joko väiitetty, tai 
on juuri sitä iuuitu ja seiitetty kiusaajan ääneksi, itse 
Beeisebuiin puheeksi. Mutta isä Aabraham sentään
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sekä kuulee että tottelee. Ja niin hän joutuu toisen
laiseen liittoon, ei liittoon isän Saatanan, väkivallan- 
harjoittajan ja murhaajan kanssa, vaan liittoon totuu
den, rakkauden ja hyvyyden hengen kanssa. Siinä lii
tossa maailmaa ja ihmiskuntaa koetetaan auttaa, ei hyvää 
tarkoittavilla pakkotoimenpiteillä, vaan hyvän sieme
nen hankkimisella henkisessä itsekasvatuksessa, ja hy
vän siemenen kylvämisellä vapaassa ja uhrautuvassa 
henkisessä kasvatus- ja valistustyössä, eli niinkuin sano
taan, Aabrahamin siemenen monilukuisuudessa. Sillä 
totuudenetsijässä, joka itse elää henkistä elämää, joka 
vähitellen ja jatkuvasti kieltäytyy kuoleman kolminais- 
maailman komennosta, mutta sensijaan toimii ja tekee 
henkistä työtä korkeamman kotminaismaailman poi
kana ja lähettinä, hänessä ja hänen työssään tulee esille 
kuin siemen Jumalan valtakunnasta, totuuden, rakkau
den ja hyvyyden maailmasta. — Hänen poikansa, hänen 
järkensä HArataa/2 (yössä, eikä Se
uhrataan työssä vapaasti, ilman kenenkään pakollista 
käskyä ja komentoa. Sillä hänen poikansa ei silloin 
enää saa olla orjataren poika, palkkalainen, vaan se 
on vapaan vaimon poika, itsenäisesti ja vapaasti toi
miva, uhrautuva. — Ja niinkuin hän ei alistu ketään 
pakoittamaan, niin hän ei myöskään alistu ketään kiu
saamaan, koettelemaan, ahtaalle saattamaan, niin että 
siten joku muka viisastuisi, tai heräisi ja parannuk
sen tekisi. Sillä ihmistä ei ole liioin kutsuttu kiusaa
jan, viettelijän osaa näyttelemään.

Päinvastoin: kaikki täytyy olla vilpitöntä, suoraa, 
rehellistä, totta. Sillä mikään tarkoitus ei pyhitä kei
noja. Ja totuudenetsijän täytyy kohdella jokaista olen
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toa niinkuin kohdettaan sitä, jota rakastetaan, jonka 
etämästä ja onnesta ottaan vastuunataisia. Se on totuu- 
denetsijätte kuttainen ohje.

Näin hän toimii henkisen poikansa isänä, sisäisen 
Jumatansa ja kaikkien ihmisten henkisenä auttajana. 
Hän, totuudenetsijä, isä Aabraham on kuin henkinen 
isä, kuin rakastava veti ja auttava patvetija.

Hän ei pyri aineettiseen rikkauteen, ei astraatiseen 
psyykismiin, ei ätyttiseen kunniaan ja vahaan, vaan 
henkisesti rakastamaan, työttänsä auttamaan ja patvete- 
maan. Sentähden isä Aabraham edustaakin Raamatun 
myöhemmässä „historiassa" jottain kosmittis-mystitti- 
settä tavatta kuin tsää, kun tisak sittoin edustaisi Poi
kaa ja Jaakob Pyhää Henkeä. Onhan ohut tapana 
sanoa: Aabrahamin Jumata, tisakin Jumaia ja Jaako
bin Jumata. Siitä Kristuksessa mestari-vihityksi tuttut 
on yhdettä tavatta kuin tsä, toisetta tavatta kuin Poika 
ja kotmannetta tavatta kuin Pyhä Henki. Jossain pie
nemmässä merkityksessä hän on tsä; hän on omien 
oppitaittensa henkinen tsä. Mutta jossain syvemmässä 
ja avarammassa merkityksessä hän ei ote tsä. Sittä 
hänen takanaan on vietä syvempi ja avartuneempi 
otento, joka häntä henkisesti tsän tavatta rakastaa. Sit
toin hän on Poika. Mutta vietäkin taajemmassa ja syvät- 
tisemmässä merkityksessä hän ei ote edes Poikakaan. 
Sittä hänen takanaan oteva isäkin on vuorostaan Poika, 
jota vietä suurempi tsä rakastaa. Sittoin mestari-vihitty 
on Pyhä Henki; joka tsästä ja Pojasta „utos käy".

Sentähden, kun me ihmiset etsimme JumataaKotmi- 
naisuutena, niin ätkäämme kuvitetko, että tämä kotmi- 
naisuus on vain meidän utkopuotettamme; se on myös
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kin meidän sisäpuoleltamme. Tai kun me kunnioi
tamme ja rakastamme Isää, niin kunnioittakaamme ja 
rakastakaamme Isää ensiksi niin, että me etsimme 
samalla kertaa sekä meidän henkemme taivaassa että 
Mestarissa sitä Isää, joka synnyttäisi meidät siihen mys
tilliseen Jumalan valtakuntaan, joka on samallakertaa 
sekä meidän sisällämme, että ympärillämme. Toiseksi 
etsikäämme Isää niin, että mekin koettaisimme heikom
piamme Isän tavalla henkisesti tukea ja auttaa. Sitä
hän Jeesuskin oppilailleen teroittaa sanoessaan: „01kaa 
siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne 
täydellinen on!"

Ja kun kunnioitamme ja rakastamme Poikaa, niin 
kunnioittakaamme ja rakastakaamme Poikaa ensiksi 
niin, että aina nöyrässä kunnioituksessa ja rakkaudessa 
tottelemme henkisen Isämme ja Mestarimme hyvää — 
eikä siis väkivaltaista — tahtoa. Toiseksi kunnioitta
kaamme Poikaa niin, että mekin Poikana rakastamme 
kaikkia ihmisiä veljinämme, iloiten heidän onnestaan 
ja ottaen osaa heidän kärsimyksiinsä ja vaikeuksiinsa 
— kuulukoot nuo ihmiset mihin kansaan tahansa, mihin 
uskontoon tahansa, henkiseen veljeskuntaan, liittoon 
tai järjestöön, mihin yhteiskuntaluokkaan tahansa, suku
puoleen tai muuhun ryhmään, joihin ihmiset ryhmitty
vät. Niinhän Jeesuskin sanoo oppilailleen: „Jotta
olisitte taivaaltisen isänne lapsia (myös Poikia), sillä 
hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvil
lekin, ja antaa sataa niin vanhurskaille kuin vää- 
rillekin."

Ja kun kunnioitamme ja rakastamme Pyhää Henkeä, 
niin kunnioittakaamme ja rakastakaamme Pyhää Hen-
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keä ensiksi niin, että me emme koskaan etsi, pyhistä 
kirjoista tai muuaita puoiustusta minkääniaiseiie väki
valtaisuudet, ei minkääniaiseiie kaksimieiisyydeiie, jossa 
tarkoitus pyhittäisi keinot, ei minkääniaisiiie ihmisten 
opeiiie ja mieiiteorioiiie sinään, vaan että me aina ja 
jatkuvasti etsimme ikuista totuutta, muuttaen oppimme, 
teoriamme ja toimintatapamme aina totuuden mukaan. 
Toiseksi kunnioitamme ja rakastamme Pyhää Henkeä 
niin, että me emme koskaan koeta painostuksettamme 
muuttaa toisen ihmisen vakaumusta ja käsitystä asioista, 
tai saada häntä iuopumaan jostakin tai omaksumaan 
jotakin minkääniaisten siveeiiisten tai ruumiiiiisten pak
kotoimenpiteiden avuiia, vaan että kaikki meidän vai
kutuksemme tapahtuu meidän eiämämme, työmme ja 
käytöksemme antaman eiävän, siveeiiisen esimerkin 
kautta, sekä sen oheiia ja iisäksi järjeiiis-siveeiiisen 
opetus-, kasvatus- ja vaiistustyön avuiia. Niin että jos 
joku ihminen iuopuisi jostakin, tai jos hän omaksuisi 
jotakin, niin hän tekisi sen vapaasti, iiman pakkoa tai 
painostusta, oman vaiistuvan ymmärryksensä, oman 
harkintansa ja järjeiiisen näkemyksensä avuiia. Niin
kuin Jeesus sanoo tuieviiie oppiiaiiieen: ..Seuratkaa
minua!" Ja sitten työhön iähteviiie oppiiaiiieen: „Kun 
tuiette johonkin kaupunkiin tai kyiään — — jääkää 
hänen iuokseen, kunnes iähdette siitä paikkakunnaita
--------ja jos teitä ei oteta vastaan eikä sanojanne kuuiia,
niin iähtekää pois siitä taiosta tai siitä kaupungista!" 
Matt. 4: 19; 10: 11,14.

Henkisessä eiämässä, aatteeiiisessa työssä ei saa oi!a 
mitään tungetteiua, ei vietteiyä eikä houkutteiua, ei 
pakkoa tai painostusta. Hengen eiämässä, Jumaian
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valtakunnassa, joka on rakkauden hengen valtakunta, 
siinä tapahtuu kaikki vapaasta antaumuksesta, jokaisen 
ihmisen sisimmässä olevan hyvän siemenen luonnolli
sen kasvamisen kautta.
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