
Loppusana.
Olemme päässeet päähän tämän mystillisen evankeliumin 

tutkimisessa, päähän määrätyssä kerrostumassa. Sillä torjumme 
kohta sen ajatuksen, että tämä syvällinen aarreaitta nyt olisi tyh
jennetty. Olemme yhteisvoimin vain hiukan kyntäneet, aurallamme 
ajelleet, laskien useasti liiankin matalalta, ehkä joskus vähän syvem
mältä, ehkä siellä täällä uuteenkin nurmeen aurallamme kosket
taneet.

Ken tahtoo, hän katselkoon, ihailkoon edelleen ulkoisen Va
pahtajan lunastustyötä. Olkoon hän uskollinen Jeesukselleen, Vapah
tajalleen, astukoon edelleen luottavana Hänen ristinsä juurelle, 
antakoon siellä sydämensä lämmiten rakastua, järkensä valaisten 
kirkastua, tahtonsa nöyrtyen voimistua. Uskollisesti sitä tietä kul
kien avautuvat hänelle varmasti joskus ovet mystillisen Kristuksen, 
sydämensä Vapahtajan, kehdon äärelle. Ja silloin hänelle avau
tuvat Ihmisen Pojan askelten jäljet. Hän kulkee nöyränä ja lujana 
niissä jäljissä, ja sitä tehden polut lähenevät, lopulta yhtyvät; 
mystillisen sydämen Kristuksen ja Suuren ihmiskunnan sydämessä 
sykkivän Kristuksen polut käyvät leikkauspisteeseen, jolloin tapah
tuu se ihme, että pyrkijä löytää rakkauden ruumistuneena maan 
päällä, tapaa sydämensä Opettajan ruumiillistuneena fyysillisessä 
ruumiissa. Uhri ja rohkea hyppäys vain, ja hän on Mestarinsa 
löytänyt, Hänen jalkojensa juureen hyppäytynyt, laskeutunut.

Toivokaamme vain, että työmme olisi edes pienenä apuna 
sydänten temppelin kulmakiven laskemisessa, jotta me jokainen 
voisimme antaa sen pienenä lisänä Mestarien Mestarin tullessa, 
Maailmanopettajan, Herran Maitrejan, Kristuksen tullessa laske
maan perustusta uudelle sivistystemppelille ihmiskunnan lunastusta 
varten.

Hänen rauhansa kaikille olennoille.

J. R. Hannula, Johanneksen evankeliumi teosofian valossa
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