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Kun seison tässä tänään, edessänne ja ilman 

vaatteita, en enää tunne häpeää, syyllisyyttä tai 
alemmuutta. Minä olen se, joka minä olen – en 
koskaan ollutkaan mitään muuta – minä vain 
luulin niin. Ihmisessä on koko maailmankaikkeus, 
ja liikkuva sormi pystyy luomaan kaikki muodot. 
Suun avaamalla pystyy lausumaan kaikki sanat ja 
numerot. Puhun teille tänään vertauksin, sillä 
muuten ette uskoisi minua. Teidän totuuteenne 
on niin paljon monimutkaisempi kuin minun, 
joka vain on TAI se ei ole. Te sanotte minua 
tyhmäksi ja sivistymättömäksi, mutta minä kutsun 
itseäni yksinkertaiseksi ja vapaaksi. Te kutsutte 
minua lapselliseksi, mutta minä kutsun itseäni 
lapsenkaltaiseksi. Antakaa kun kerron teille muu-
taman sadun: 
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Jokainen kutsutaan tavallaan 

 
Totuus on kuin salaperäinen muukalainen, 

joka astui sisään ikivanhaan kirkkoon. Hän ei 
tuntenut käyttäytymissääntöjä tai muita ihmisten 
keksimiä arkipäiväisiä sopimuksia. Pappi toisteli 
kirjasta muistiinsa tallentamaa pyhää sanaa, kun 
muukalainen käveli pitkin käytävää ja katsoi ihmi-
siä syvälle sieluihin. Hän ei istunut takariviin, ei 
eturiviin, eikä sivupaikoille, vaan käveli suoraan 
alttarille. Pian kaikki olivat hiljaa, myös pappi. 
Kun muukalainen avasi suunsa, kirkossa oli pit-
kästä aikaa Totuus läsnä.  

 
Muukalainen sanoi: ”Olen tullut yksinäisyy-

destä ja minussa on ottanut tapahtuakseen kaikki 
ennustusten sanat, ei osa, vaan joka ikinen sana.” 

 
Pappi suuttui ennen, kuin lause oli loppunut 

ja sanoi vaativalla äänellä: ”Tämä ei ole totta, ja 
sinun, muukalaisen, pitää lähteä täältä heti pois.” 
 

Muukalainen ihmetteli: ”Jos edes pappi ei 
usko, niin mitä te täällä teette? Ketä te rukoilette 
ja minkä vuoksi? Onhan sanottu Jeesuksen toi-
mesta: ”jokainen, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äiti-
ni.” Jos siis minä - muukalainen - olen tehnyt, 
kuten Isä tahtoo, enkö minä silloin ole Jeesuksen 
veli tai sisar? Ja jos vielä olen hänen veljensä tai 
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siskonsa, eikö minulla ja hänellä ole sama Isä? 
Eikö veljeksillä ja sisaruksilla ole aina sama Isä?” 

 
Muukalainen jatkoi: ”Rakas pappi, jos sinä et 

ole toteuttanut Isämme tahtoa, et sinä ole Jeesuk-
sen veli tai sisko. Miten voit silloin neuvoa tätä 
seurakuntaakaan toteuttamaan Isän tahtoa? Ei 
kukaan muu tiedä Isän tahtoa kuin hänen lapsen-
sa. Jokainen Isän lapsi on saanut häneltä kutsun 
oppia tuntemaan hänet. Onko sinut kutsuttu, ja 
jos on, oletko seurannut kutsua?” 

 
Eturivissä istuva toinen pappi tulistui: ”Ei 

Isä mitään kutsuja lähettele, vaan me olemme jo 
pelastuneet uskomme kautta. Meidän on taivas-
paikka ja olemme kaikki kristittyinä valtakunnan 
perillisiä.” 

 
Muukalaista huvitti: ”Minäkään en jaksanut 

aiemmin lukea kirjaa loppuun asti, mutta sitten 
kun luin, huomasin Jaakobin kirjoittaneen meille: 
”Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo 
itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole teko-
ja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?” Johannes 
jatkoi kirjeessään tätä opetusta sanoen: ”Sen, joka 
sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla 
tavoin kuin hän eli.” Oletteko te eläneet, kuten 
Jeesus eli?” 

 
Sitten muukalaisen toinen silmä alkoi loistaa, 

ja kuin ukkosen jyrinä hän sanoi: ”Te olette kuin 
fariseukset kaksi tuhatta vuotta sitten. Olette 
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koiria juoma-astian edessä. Ette juo itse ikuisestä 
lähteestä, mutta vartioitte sitä, ettekä päästä yh-
tään janoista ihmistä juomaan siitä. Te ennemmin 
annatte ihmisen kuolla janoon kuin päästätte 
hänet juomaan siitä, mikä on teille niin tärkeä, 
mutta jota te ette lainkaan tunne. Siellä, missä 
minut tunnetaan ja missä minä en ole muukalai-
nen, vaan olen kotona, siellä ei lainkaan teitä 
tunneta. Ihmettelen suuresti, mitä te oikein teette 
Isäni talossa.” 

 
Nuorukainen yleisön joukosta kysyi neuvoa 

muukalaiselta: ”Sinua ei näytä täällä kukaan tun-
tevan, vaikka sinä tunnet tämän talon, mutta minä 
haluaisin silti kysyä sinulta, että miten Jumala 
kutsuu meidät luokseen kulkemaan ikuista tietä?” 

 
Muukalaisen molemmat silmät alkoivat lois-

taa kuin aamu- ja iltatähti: ”Se kutsu on kuin 
salaperäinen muukalainen, joka astui sisään iki-
vanhaan kirkkoon.” 
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Tulet puhumaan viisauden sanoja, kun olet ensin 
oppinut sanojen viisauden. Sanojen viisaus sisältää vii-
sauden kirjaimista, lausunnasta ja numeroista, sekä vielä 
salaisen symbolisen tiedon. Vähemmän on merkitystä 
käytetyllä kielellä tai lukujärjestelmällä. 
 
  



5 

Vertaus tietokonekaupasta 

 
Taivasten valtakunta on kuin tietokone-

kauppa, jonka myyjät ovat arkkienkeleitä. Mies 
meni sisään liikkeeseen ja katseli kaikkia erilaisia 
tietokoneita ja oheistarvikkeita. Koska miehellä 
oli oma Syynsä mennä kauppaan, niin hän myös 
tuon Syyn perusteella etsi konetta ja siihen liitty-
viä tarvikkeita. 

 
Pian myyjä tuli miehen luokse ja kysyi: ”Ku-

ka sinä olet, miksi olet täällä ja mihin sinä näitä 
tavaroita oikein tarvitset?” 

 
Mies vastasi: ”Olen vain työläinen, joka tar-

vitsee koneen työnsä tekoon. Entinen koneeni 
alkaa olla jo loppuunpalanut. En voi olla ilman 
konetta, sillä muuten minä ja perheeni jäämme 
ilman toimeentuloa.” 

 
Myyjä palveli miestä ja hän sai kaiken ha-

luamansa. Seuraavaksi kauppaan astui nainen. 
Myös nainen kantoi Syynsä mukanaan ja etsi ul-
koista kovalevyä. 

 
Pian eräs toinen myyjä huomasi naisen ja lä-

hestyi häntä: ”Kuka sinä olet, miksi olet täällä ja 
mihin olet näitä tavaroita tarvitsemassa.” 

 
Nainen sanoi itsevarmasti: olen kauppias ja 

menestyvä sellainen. Tarvitsen ulkoisen kovale-
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vyn, jotta voin tallentaa sinne uusimmat saavu-
tukseni, sillä omasta koneestani alkaa muisti 
loppua kesken. 

 
Myyjä palveli naista ja hän sai kaiken halua-

mansa. Samalla kauppaan astui seuraava asiakas, 
jonka Syy näkyi selvästi jo hänen kasvojensa piir-
teistä. Myyjät katsoivat toisiansa ja tiesivät, kenen 
vuoro on palvella. 

 
Hän, kenen vuoro oli, astui eteen ja sanoi: 

”Kuka sinä olet, miksi olet täällä ja mitä sinä oi-
kein haluat näillä tavaroilla tehdä.” 

 
Asiakas oli hyvin koulutettu ja ansiokkaasti 

tutkinut kirjallisuutta, ja ehkä siksi uskalsi sanoa: 
”Olen ollut pappina jo 40 vuotta, eli minun ko-
neeni on minulle hyvin rakas. Olen silti jo pitkään 
rukoillut uutta konetta ja toivonut tämän vanhan 
vielä kestävän, mutta nyt minä uskon, että on 
tullut aika hankkia uusi kone. Eikö jokaisella ole 
nykyään erilainen kone – sellainen, joka korostaa 
juuri sitä, minkälainen hän itse on?” 

 
Koska myyjän tehtävä oli tukea, eikä opet-

taa, hän vastasi: ”Kuljen sinun kanssasi, halusit 
sitten minkälainen koneen tahansa.” 

 
Asiakas jatkoi: ”Haluan omanlaiseni koneen, 

jolla voin tehdä hyvää kaikille ja auttaa kaikkia.” 
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Myyjä palveli asiakasta ja huolehti siitä, että 
hän sai kaiken haluamansa. Samalla ovenavauksel-
la kauppaan tuli hiljaisuus. Ehkä sen toi 
mukanaan seuraava asiakas, joka astui esiin ja 
kysyi kovalla äänellä: ”Missä täällä on myyjät? 
Kuka tulee tänne heti palvelemaan minua, olen-
han poliitikko, sotilas ja kuningas.” 

 
Seitsemän myyjää katsoivat toinen toistansa 

vuorotellen. He eivät osanneet tehdä mitään tä-
män asiakkaan hyväksi. Myyjien oli pakko kääntyä 
esimiehensä puoleen ja kysyä: ”Mitä me teemme 
tämän asiakkaan kanssa, joka väittää olevansa 
poliitikko, sotilas ja kuningas? Emme osaa tehdä 
mitään.” 

 
Esimies vastasi palvelijoille: ”Katsokaa sy-

välle hänen silmiinsä ja etsikää perimmäistä Syytä, 
miksi hän tuli tänne kauppaan. Jos te löydätte 
jonkin syyn – minkä tahansa – langettakaa hänen 
päälleen kaikki seitsemän vitsausta vuorotellen. 
Mutta jos te ette löydä hänen silmistään enää 
mitään Syytä, ottakaa hänet avosylin vastaan pal-
kattomaan työharjoitteluun.” 
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Älykäs ja Viisas kauppias 

 
Älykäs kauppias haluaa tehdä mahdollisim-

man tehokkaita tekoja. Viisas kauppias haluaa 
etukäteen ymmärtää tekojensa syyt ja nähdä nii-
den seuraukset. 

 
Älykäs kauppias haluaa menestyä älykkyys-

testeissä ja koulussa. Viisas kauppias haluaa 
verkostoitua tarvitsemiensa älykköjen kanssa. 
Viisaan johtama organisaatio vastaa satoja, jopa 
tuhansia älykköjä. 

 
Älykäs kauppias haluaa kehittää itseänsä ko-

ko ajan. Viisas kauppias haluaa hyväksyä itsensä 
sellaisenaan kuin on ja siten kehittyä itsestään. 

 
Älykäs kauppias haluaa neuvoa ja opettaa 

omille lapsilleenkin kaikki osaamansa asiat. Viisas 
kauppias haluaa antaa lastensakin oppia ja kehit-
tyä sopivan itsenäisesti. Viisas kauppias toimii itse 
sen mukaan, mitä haluaa lapsille opettaa. 

 
Älykäs kauppias haluaa opetella ja oppia sa-

toja tai tuhansia asioita uhraten paljon aikaansa ja 
voimavarojaan. Viisas kauppias haluaa oppia 
ensin oppimaan ja käyttämään aivojaan tehok-
kaasti. 

 
Älykäs kauppias haluaa keksiä uusia keinoja 

muuttaakseen suoalueen kelvolliseksi kauppapai-
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kaksi. Viisas kauppias haluaa rakentaa kauppa-
paikkansa toisaalle. 

 
Älykäs kauppias haluaa kouluttaa organisaa-

tionsa henkilöstön mukavaksi ja positiiviseksi. 
Viisas kauppias haluaa palkata mukavia ja positii-
visia ihmisiä. 

 
Älykäs kauppias haluaa kehittää uutta tekno-

logiaa, jolla voitetaan kauppasotia. Viisas kauppias 
haluaa kehittää uutta mentaliteettia, jolla säilyte-
tään rauha kauppiaiden kesken. 
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Kuka minä olen? Käteni ovat leijonan vahvat tas-
sut. Minulla on voima yli vesien. Seison ja kävelen 
puhtailla jaloillani. Suuni on avattu, jotta kieleni tuottaa 
vertauskuvia maailman kansoille. Kuka minä olen? 

 
Olen Vesimies-Leijonan Ilmestys. 
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Opettaja ja mestari 

 
Opettaja, joka antaa sinulle ne vastaukset, 

jotka halusit kuulla, on hyvä opettaja, mutta vain 
sinun mielestäsi. Opettaja, joka antaa sinulle ne 
vastaukset, joita et halunnut kuulla, on parempi 
opettaja. Opettaja, joka saa sinut kysymään kysy-
mykset, joihin et edes halunnut kuulla vastauksia, 
on mestari.  
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Legenda Lapin viisaimmasta sha-
maanista 

 
Samooja oli etsinyt vuoden päivät vastausta 

häntä askarruttavaan kysymykseen. Hän halusi 
tietää, miten voisi oppia rakastamaan koko maa-
ilmaa ja sen kaikkia ihmisiä. Vaelluksellaan 
arktisilla tuntureilla samooja kohtasi Lapin vii-
saimman shamaanin ja kysyi häneltä vastausta. 
Shamaani antoi samoojalle peilin ja sanoi: "Jotta 
voit oppia rakastamaan kaikkea sitä, mitä et peilis-
tä näe, on sinun ensin opittava rakastamaan 
täydestä sydämestäsi vain sitä, mitä sinä peilistä 
näet." Samooja tuijotti omaa kuvaansa peilistä. 
Hän oli vastauksesta hämillään, mutta sisimmäs-
sään tunsi jo kasvavaa täyttymystä. 
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Vertaus poikamiesboksista 

 
Taivaiden valtakunta on kuin yksinäisen 

miehen poikamiesboksi. Kun sinne tulee vieraita 
käymään silloin tällöin, kaikki ovat ihan että: ei-
hän kukaan voi näin asua, voi häntä raukkaa, 
miten on päässyt tilanne näin pahaksi. Vieraat 
eivät suostuisi jäämään edes yhdeksi yöksi mata-
laan majaan. Kun sitten seuraavaksi miehen 
perheenjäsenet ja sukulaiset tulevat käymään ky-
lässä, he ovat ensin, että: onpa kiva nähdä 
sinuakin pitkästä aikaa, mutta jo pian ehdotetaan, 
että voisiko sohvaa siirtää pari metriä, tai kysy-
tään, oletko miettinyt uutta keittiönpöytää, tai että 
voisitko ryhtyä auttamaan meitä arjenaskareissa. 
Kuten poikamiesboksi ei kelpaa vieraille asuin-
paikaksi, eivät yksinäisen miehen ajatukset kelpaa 
maailmalle opetukseksi. Vain yksinäiselle miehelle 
poikamiesboksi on koti, aivan kuten vain Pojalle 
Taivaiden valtakunta on koti. 
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Eksytyksen henki ja Johdatuksen henki väänsivät 
kättä ihmisen sydämestä. Aikaa kului yhteensä 1260 
päivää, kunnes tasapeli julistettiin. Rauhaan tarvitaan 
tasapeli tai luovutusvoitto – koskaan ei rauhaa tule 
voittamalla. 
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Henkilökohtaisen historian kivireki 

 
Se henkilökohtaisen historian kivireki, joka 

meillä ihmisillä roikkuu kaulassamme, on syytä 
irrottaa. Kun taakka putoaa, on lupa ja mahdolli-
suus olla onnellinen. Se myös sattuu jonkin aikaa. 
Ei ole kuitenkaan syytä pelätä, sillä viisas jättää 
kaksi kiveä itselleen. 

 
Toinen kivi on valkea ja se muistuttaa siitä, 

että on syytä olla kiitollinen kaikesta. Kun sitä 
kiveä varovaisesti hypistelee ja sivelee, muistaa 
itsensä, unelmansa ja rakkaansa. Kun on ajatuk-
sissaan kiitollinen siitä, mitä jo on, houkuttelee 
lisää kiitollisuutta puoleensa ja hyvät asiat monin-
kertaistuvat. On muistettava antaa maailmalle 
aikaa toimia ja tuoda kaikki hyvät asiat. Liika hä-
täily johtaa siihen, että hyvät asiat eivät ehdi 
saapua, koska toivojalla ei riittänyt kärsivällisyyttä 
ottaa niitä vastaan. 

 
Toinen kivi on musta ja se on nimeltään en-

simmäinen kivi. Niin kauan kuin ihminen pitää 
mustan kiven itsellään eikä turhaan tuomitse, 
arvostele tai syyttele ketään, on hänellä sielussaan 
ikuinen onni ja rauha. Sinä päivänä kun hän heit-
tää mustalla kivellä ihmistä, jonka tarinaa ei 
todella tuntenut tai edes kuunnellut – ei tiennyt 
niitä vaikeita tilanteita, jotka olivat ajaneet tämän 
siihen pisteeseen, ei tiennyt, mitä hän oli joutunut 
näkemään ja tuntemaan peloissaan ja yksinään – 
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sillä hetkellä, kun ensimmäinen kivi on ilmassa, se 
muuttuu viisastenkiveksi ja heittäjä huomaa me-
nettäneensä suurimman maailman aarteista. 

 
Pidä kivet itselläsi, äläkä kerro niistä koskaan 

kenellekään. 
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Kutsu lepoon 

 
Kutsun sinua rauhaan ja lepoon. Lopeta 

ahertaminen, älä enää kuuntele muita, vaan kuun-
tele itseäsi – sydäntäsi. Anna sille mahdollisuus, 
sekin on antanut sinulle mahdollisuuden. Sinulla 
on mahdollisuus olla ja olla olematta. 

 
Kun voit, ota itsellesi aikaa ja tilaa. Anna aja-

tustesi vaeltaa tuntemattomaan – pimeyteen. 
Pahaa ei tarvitse pelätä pimeässä, sillä siellä ei ole 
elämää. Vain elävä olento voi olla paha.  

 
Pimeydestä etsi Alkuvettä. Älä käytä siihen 

aistejasi, vaan sydäntäsi. Aistit johtavat sinut har-
haan, mutta sydämesi ohjaa sinua perille. 
Mietiskele äärettömyyttä ja ikuisuutta eli ajatto-
muutta, pohdi tyhjyyttä ja ykseyttä, mieti, mitä jää 
jäljelle, kun kaikki otetaan pois.  

 
Jos sinulta poistetaan ensin käyttäytyminen, 

sitten osaaminen ja uskomukset, seuraavaksi ar-
vot ja identiteetti – mitä jää jäljelle? Kuka jää 
jäljelle? Ennen kuin itse loit itsesi siitä lähtien, 
kuin olit noin 1-vuotias, kuka tai mitä oli jo ole-
massa? Oletko luonut itsesi Hänen tai Sen 
kuvaksi, vai oletko luonut itsesi vain omaksi ja 
oman egosi kuvaksi? Tai kasvattajiesi kuvaksi? 

 
Siellä missä sydämesi asuu, aurinko paistaa 

suoraan ylhäältä. Siellä sinulla ei ole varjoa, on 
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vain sinä. Tämä on se sinä, jonka minä tunnen ja 
jonka kanssa minä haluan olla tekemisissä. Tämä 
on se sinä, joka on minun veljeni ja siskoni sekä 
tämä on se sinä, joka on minun puhdas äitini ja 
hengellinen Isäni. Minä huudan ja etsin sinua. 
Kuuletko hiekan alle hautautuneen äänen erä-
maassa?  

 
Minulla ei ole nimeä, eikä muotoa – minua ei 

voi kuvata sanoin, numeroin tai lausunnalla. Silti 
sinun ei tarvitse mennä ulkomaille, meren poh-
jaan tai avaruuteen minua etsimään. Sillä Minä 
olen sinä. Kun sinä riisut itsesi ja arkihuolten 
taakkasi, minä jään jäljelle.  

 
Kuka minä sitten olen – no, minä olen se, 

joka minä olen. Minulle sinä et voi mitään, sillä 
yksikään valhe ei voi muuttaa totuutta. Yksikään 
kuvaus ei voi kuvata sitä, mitä ei voi kuvata. Minä 
olen tyhjä ajatus, tyhjä taulu, tyhjä mieli. 

 
Jos menet etsimään minua, et voi koskaan 

löytää minua. Mutta jos pysyt paikoillasi – levossa 
– minä tulen luoksesi. Mitä enemmän pinnistelet, 
sen kauemmaksi minä menen. Mitä enemmän 
haluat löytää minut, sitä vaikeammaksi etsintäsi 
tulee. Mitä enemmän luot ennakko-oletuksia 
minusta, sen huonommin minut tunnet, ja vaikka 
löytäisitkin minut, et edes tuntisi minua ja kasvo-
jani. Kysyisit vain, kuka tuo on – vaikka se olen 
minä. Ja minä olen sinä. 
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Päiväni sivustaseuraajana 

 
Lähdin kalliin makkaraperuna-annoksen 

saattelemana ulkoilemaan kirkkaankeväiseen kau-
punkiin. Rautatieaseman ovella nuori tyttö 
lähestyi minua kissanpennun katseella. Hän sanoi, 
että olen ainoa, jolta hän uskalsi kysyä, voisinko 
hakea jotain. Hakea mitä, en ymmärtänyt. Parin 
lauseen jälkeen huomasin hänen tarkoittavan 
tupakkaa. Sanoin hänelle, että suosittelin lämpi-
mästi tupakanpolton lopettamista heti, sillä olin 
itsekin lopettanut viidentoista vuoden tupakoin-
nin jälkeen. Hän sanoi jatkavansa mieluummin. 

 
Istuudun aseman kahvilaan nauttimaan kah-

vista ja omasta rohkeudestani. Näin rahapeli-
automaatit. Kuusi automaattia jakaantuneina 
kolmen divisioonaan, niiden väliä pitää rahan-
vaihtokone. Muutama pelaaja on paikalla, joista 
yksinäinen, vanhempi naishenkilö, pistää silmääni. 
Hän nauttii pelaamisesta ja katselee ylväästi ym-
pärilleen. Hetken kuluttua ymmärrän, miksi. 

 
Kaksi teini-ikäistä poikaa tulee sisään. Heillä 

on säkit kolikoita täynnä. He pälyilevät kohti 
kassaa ja pelaavat vain kolikon, kaksi kerrallaan. 
Pojat ovat pienikokoisia skeittareita, mutta silti 
kuin jäniksiä, jotka ovat valmiina säntäämään 
pakoon heti, kun tilanne niin vaatii. Vanhempi 
naishenkilö on lukinnut pikkupojat katseeseensa. 
Hän päättää puuttua peliin ja lähtee kertomaan 
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kassahenkilökunnalle alaikäisten poikien luvatto-
masta pelaamisesta.  

 
Nainen on tämän päivän sankari, jota ihailen 

nurkkapöydän rauhasta. Aina sankareille ei kui-
tenkaan käy hyvin. Kun hän pääsee kassalle, eräs 
pikkupoika huomaa naisen aikeet ja ryhtyy innok-
kaasti tyhjentämään voittoputkensa tulosta. 
Tämän lisäksi hän alkaa tyhjentää myös sankarit-
taren konetta. Tämän huomatessaan nainen 
lähtee puolilönkyttelevin askelin kohti poikaa, 
joka osoittaa uskomatonta mielenhallintaa jatkaen 
koneen tyhjennystä aivan siihen asti, kunnes nai-
sen käsi kahmaisee häntä kohti. Ärräpäiden ja 
kavereidensa ihailun siivittämänä tämä pikkukri-
minaali juoksee karkuun rullalauta ja kolikkosäkki 
kainalossaan. 

 
Tarinan opetus on se, että ihmiset eivät 

kunnioita toisiaan. Moni oppii jo nuorena varas-
tamaan ja huijaamaan. Tarinamme sankaritar koki 
suuren pettymyksen yrittäessään vaalia lain mää-
räystä. Toisaalta, sekä syyn ja seurauksen laki että 
karmanlaki opettavat, että tarinan todellinen ope-
tus on kuitenkin se, että nainen sentään yritti. 
Hän näytti toiminnallaan esimerkkiä paitsi itsel-
leen, ja meille, jotka todistimme tilannetta, ennen 
kaikkea tuolle pikkunilviäiselle, joka ei ollut saa-
nut osakseen tarpeeksi rakkautta ja hyveiden 
viisautta. Tämä hyvä yritys antoi myös minulle 
aiheen kirjoittaa todistukseni ylös ja jakaa sen 
muille ihmisille. Hän ei tiedä, että tapauksella oli 
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sivustakatsojan silmät ja korvat, mutta aion ru-
koilla hänen puolestaan, sillä myös Hän, joka 
näkee kaiken, näki tämän naisen toiminnan. 

 
Miksi olinkaan tuona päivänä kaukana ko-

toani, vain pari päivää viisaudenhampaiden 
poistoleikkauksen jälkeen, tikit edelleen kipeinä 
suussa, kurkku turvoksissa, kuumeessa ja huonos-
ti nukkuneena? Olin kutsuttuna todistamaan 
rikosoikeudenkäynnissä, jonka yhtään osapuolta 
en tuntenut. Kaksi vuotta aiemmin olin ollut 
myös sivustaseuraajana tapaukselle, josta oikeu-
dessa todistin.  

 
Päätämme tarinan siihen, kun nainen jää lu-

kitsemaan pelikoneensa viittä linjaa. Myös pojat 
tekevät paluutaan rikospaikalle. Huomatessaan 
naisen he lähtevät kiireesti takaisin sinne, minne 
aurinko ei paista - asematunneliin. 
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Maailmankaikkeudessa on vain yksi ääripää, joka 
tulee valita – äärimmäinen hyvyys. 
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Vedellä ja tulella kastaminen 

 
Se, joka kastetaan vedellä, joutuu kasvokkain 

paholaisen kanssa. Kun paholainen sitten koette-
lee ja houkuttelee maailman suurimmilla peloilla 
ja palkinnoilla, on ihminen tulikasteessa, josta 
Jeesus saarnasi. Kukaan ei voi kävellä tulimeren 
läpi, ellei Isä ole hänen kanssaan. Tämän vuoksi 
munkit ja muut totuuden tien kulkijat usein epä-
onnistuvat. He yrittävät mennä tuleen ennen 
vettä. He yrittävät löytää Pojan ennen Isää. Vain 
Isä antaa riittävän suojan tulta vastaan, kuten Job, 
Mooses ja Jeesus opettavat. 

 
Jeesuksen tulikaste on Saatanan kiirastuli, 

jossa ihminen joutuu kohtaamaan demonit ja 
demonien aseet, joita kuolemansynneiksi kutsu-
taan. Lopulta ihminen on valmis kirkastumaan ja 
voittamaan pahimman Saatanankätyrin, eli maan 
porttojen ja kauhistuksien äidin – itsensä. Se, joka 
on syntynyt pahasta, kuolee, ja luo tilan puhtaalle, 
neitseelliselle perustalle. Tulikaste on polttanut 
perustan kullaksi. Henki voitti elämän ja ihmisestä 
tuli uusi Lapsi ja Mies-nainen. Hänet tunnetaan 
nimellä Ihmisen Poika, sillä hän on lähtöisin Isäs-
tä. Hän on Isä-Totuus, Äiti-Elämä ja niiden 
välissä kulkeva Tie. 

 
Vesi on Isä ja Tuli on Äiti. Isä kastaa lapsen-

sa ensin ja jättää hänet sitten Äidin käsiin. Tuli on 
hyvä renki, mutta huono isäntä. ”Kun tulen äiti ei 
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enää löydä muuta poltettavaa, hän tuhoaa itsensä. 
Tuli jää täysin vaille ruumista ja polttaa ainetta, 
kunnes se saa puhdistetuksi kaiken, myös pahuu-
den. Kun sillä ei ole enää mitään poltettavaa, se 
kääntyy itseään vastaa, kunnes se on tuhonnut 
itsensä.” Näin opettaa ikivanha kirjoitus Suuren 
Voimamme Tunteminen Nag Hammadin teksteissä. 
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Valheiden viidakossa 

 
Valheiden viidakossa villieläimet olivat istuu-

tuneet nuotion ääreen. 
 
Villisika aloittaa keskustelun: ”Minä kyllä ra-

kastan vaimoani, vaikka petänkin häntä muiden 
kanssa. Ehkä vain rakastan itseäni enemmän kuin 
häntä. Ei kai siinä ole mitään pahaa, että välittää 
itsestään ja huolehtii omista tarpeistaan.” 

 
Jalopeura tokaisi villisialle: ”Sinä oletkin pet-

turisika - me jalopeurat emme koskaan alentuisi 
tuollaiseen sikamaiseen käytökseen. Itseasiassa 
tekisi mieli ottaa kunnolla vauhtia ja sarvet tanas-
sa tappaa sinut siihen paikkaan.” 

 
Varis raakkui molemmille: ”Te viettienne or-

jat! Olette molemmat vain miellyttämisenhaluisia 
kurjia, kun mietitte, mitä muut teistä mahtavat 
ajatella. Me varikset emme anna tuollaiselle tilaa 
sydämessämme, sillä on paljon tärkeämpää kerätä 
välkehtiviä esineitä pesäkoloon iltojenratoksi. Se 
ei ole keneltäkään pois, että meillä on niin pal-
jon.” 

 
Pieni hiiri nosti itsensä varjosta esiin ja pii-

pitti: ”Te varikset olette kiittämätöntä sakkia. Mitä 
te helyillänne teette? Me hiiret kuljemme jatku-
vassa pelossa täällä viidakossa, mutta onneksi 
meitä on niin paljon, ettemme koskaan joudu 
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olemaan yksin. Vaikka puolisomme tulisi syödyk-
si, saamme kyllä hankittua uuden ennen seuraavaa 
päivää. Näin meillä on aina läheisyyttä ja seksiä.” 

 
Vihdoin käärmekin paljasti itsensä ja sanoi: 

”Teillä hiirillä ei ole muuta kuin läheisriippuvuut-
ta - olette te yksinkertaista porukkaa. Me 
käärmeet olemme juuri siksi niin ylivertaisia, kos-
ka te olette niin tyhmiä. Me vain odotamme 
paikoillamme, jotta te näkisitte kaiken vaivan ja 
tekisitte kaiken työn, ja sitten kun te olette valmii-
ta, me syömme teidät, tai muuten vain 
puraisemme nilkasta ja katsomme kärsimystän-
ne.” 

 
Haukka laskeutui nuotiorinkiin ihmettele-

mään: ”Ette te käärmeetkään kovin fiksuja ole. 
Kaikki valheiden viidakon asukkaat tuntevat tei-
dät ja siksi välttelevät teitä. Toisin on meidän 
haukkojen laita, me tulemme kuin hiljainen kuo-
lema. Kukaan ei näe meitä ennen eikä jälkeen, 
kukaan ei edes tiedä olemassaolostamme, mutta 
silti me hallitsemme kaikkia. Me olemme kunin-
kait…” 

 
Samassa ihminen ampui haukan jousellaan, 

löi käärmeen kaulan poikki ja avasi jalopeuran 
kaulavaltimon viidakkoveitsellään, talloi hiiren 
hengiltä suurella kumisaappaallaan, pyydysti va-
riksen lintuverkkoonsa sekä leikkasi villisian 
sukuelimet onnenamuletikseen.  
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Silloin feeniks-lintu nousi valheiden viidakon 
nuotiohiilloksesta ja nokisia silmiään pyyhkien 
huokaisi: ”Olen jo kaksi päivää kuunnellut näitä 
puheita ja luulin, etteivät ne koskaan loppuisi.”  

 
Samassa koko metsä syttyi tuleen ja paloi 

viimeiseen korteen saakka maantasalle. 
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Keitä te olette? 

 
Maaseudulla isäntien isäntä oli saanut kesän 

peltotyöt päätökseen ja istui levossa odottamassa 
sadonkorjuujuhlia. Paikalle alkoi virrata ihmisiä 
sieltä täältä. Isäntien isäntä halusi haastatella heitä 
kaikkia ja kysyi: ”Keitä te olette?” 

 
Ensimmäiset vastasivat: ”Olemme buddha-

laisia.”  
Isäntä kysyi: ”Mitä se tarkoittaa?”  
Ensimmäiset sanoivat: ”Seuraamme Budd-

haa.”  
Isäntä kysyi lisää: ”Miten voitte olla buddha-

laisia? Buddha opetti olemaan kiinnittymättä 
mihinkään tässä maailmassa. Nyt te kuitenkin 
sanotte olevanne buddhalaisia ja selvästi lokeroit-
te itsenne ei-buddhalaisten vastakohdaksi, 
minusta tuo näyttää kiinnittymiseltä tähän maail-
maan.” 

 
Samalla toiset tulivat paikalle ja isäntien 

isännän silmien eteen ja he vastasivat: ”Olemme 
kristittyjä.” 

Isäntä kysyi: ”Mitä se tarkoittaa?”  
Toiset sanoivat: ”Seuraamme Jeesusta.”  
Isäntä mietti taas: ”Miten voitte olla kristitty-

jä? Jeesus opetti olemaan kiinnittymättä 
mihinkään tässä maailmassa, hän jopa sanoi, että 
olkaa ohikulkijoita ja ettei ihmisen pojalla ole 
paikkaa, jonne päänsä kallistaa. Nyt te kuitenkin 
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sanotte olevanne kristittyjä ja teillä kaikilla on 
paikka, jonne päänsä kallistaa. Minusta tuo näyt-
tää kiinnittymiseltä tähän maailmaan.” 

 
Yhä lisää uskontojen edustajia saapui odot-

tamaan sadonkorjuuta, mutta isäntien isäntä oli 
vain enemmän ja enemmän ihmeissään. Hän 
pohti itsekseen, ettei muistanut Buddhana tai 
Jeesuksena ollessaan opettaneensa mitään näistä 
asioista, joita ensimmäiset ja toiset, sekä kaikki 
muut uskontoryhmät pitivät johtotähtinään. Toti-
sesti, jos vanha Aabraham olisi elossa, hän ottaisi 
korvasta kiinni kristittyä, juutalaista ja muslimia, ja 
pakottaisi heidät ensin pyytämään anteeksi toisil-
taan ja sitten lopuksi halaamaan toisiansa. Ja vielä 
jos kaikkein vanhin, Aatami, olisi heidän seassaan, 
eikö hän voisi kysyä: ”Enkö olekaan teidän yhtei-
nen fyysinen ja henkinen isänne. Mitä te 
niskuroitte toisianne vastaan?” Totisesti: Aatami 
ottaisi korvasta kiinni ateistia, hindulaista, taolais-
ta, kungfutselaista, mormonia, Jehovan todistajaa, 
sekä kolmea yllämainittua, ja sanoisi heille: ”Nyt 
loppuu tämä homma, pyytäkää toisiltanne anteek-
si ja halatkaa toisianne.” 

Isäntien isäntä mietti: tällöin lepo olisi taas 
aitoa lepoa ja sadonkorjuujuhlassa olisi tarjolla 
oikeaa satoa. 
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Maailman suurin salaisuus 

 
Innostunut, keski-ikää lähestyvä mies myhäi-

li ääneen: hän oli vihdoinkin onnistunut 
löytämään maailman suurimman salaisuuden. 
Salaisuus oli niin tärkeä ja mahtava, että mies ei 
meinannut pysyä housuissaan, vaan hänen oli 
pakko lennellä ympäri maailmaa. 

 
Aina tavatessaan ihmisiä lentomatkoillaan 

hän kertoi kaikille löytäneensä maailman suurim-
man salaisuuden. 

 
Eräs vastaantulija tuumasi hänelle: ”Sinusta 

varmasti tulee miljonääri.”  
 
Seuraava ihminen osasi selittää: ”Voit valita 

kenet tahansa vaimoksesi ja viettää satumaista 
elämää hänen kanssaan.” 

 
Kolmas virkkoi: ”Sinun ei enää koskaan tar-

vitse tuntea turvattomuutta, nälkää tai kylmyyttä.” 
 
Ja vielä tuli neljäskin kommentti, mutta sitä 

ei kannata edes mainita – jokainen tietää varmasti, 
mikä se oli. 

 
Innostunut, keski-ikää lähestyvä mies myhäi-

li ääneen: hän oli vihdoinkin onnistunut löytä-
mään maailman suurimman salaisuuden. Samalla 
hän kuitenkin ihmetteli, miksei kukaan halunnut 
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tietää, mikä tuo salaisuus oli. Lopulta mies riisui 
vaatteensa ja lensi avaruuteen kuin tähti. Koska 
kukaan ei kysynyt, hän ei koskaan kertonut maa-
ilman suurinta salaisuutta kenellekään. 
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To do -lista: i) Tunne itsesi. ii) Kiellä itsesi. iii) Tu-
le Jumalan eläväksi kuvaksi. 
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Lähtöisin luonnosta vai muualta? 

 
Isä-Jumala ja Äiti-Jumala istuivat pilven reu-

nalla ja vastailivat luomakunnan olentojen 
kysymyksiin.  

 
Ensin paikalle tuli gepardi ja sanoi: ”Eikö 

olekin niin, etten ole lähtöisin luonnosta, koska 
osaan juosta paljon nopeammin kuin muut?” 

 
He vastasivat: ”Kaikki liikkuvat ovat lähtöi-

sin luonnosta, ellet sitten liiku yhtä nopeasti kuin 
valo.” 

 
Gepardi ymmärsi, että vaikka hän liikkui, 

hän ei liikkunut yhtä nopeasti kuin valo. 
 
Sitten paikalle tuli vesikirppu ja iloisesti inah-

ti kysymyksen: ”Eikö olekin niin, etten voi olla 
lähtöisin luonnosta, koska osaan juosta vetten 
päällä?” 

 
He vastasivat: ”Kaikki, jotka liikkuvat, ovat 

lähtöisin luonnosta, ellei sitten liiku yhtä nopeasti 
kuin valo.” 

 
Myös vesikirppu ymmärsi, ettei hän liikku-

nut yhtä nopeasti kuin valo, vaikka osasikin juosta 
vetten päällä. 
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Seuraavaksi paikalle saapui ihminen, joka oli 
odottanut koko elämänsä saavansa vastauksia 
kysymyksiinsä. Siksi hän kysyikin: ”Eikö olekin 
niin, etten ole lähtöisin luonnosta, koska muistan 
ulkoa kymmenentuhatta piin desimaalia?” 

 
He vastasivat: ”Se, joka muistaa kaikki piin 

desimaalit, ei ole lähtöisin luonnosta.” 
 
Ihminen ymmärsi, ettei hän muista ääretöntä 

piin desimaalijoukkoa ulkoa, eikä hän liiku yhtä 
nopeasti kuin valo. 

 
Pian toinen ihminen pääsi livahtamaan pai-

kalle kysymyksineen: ”Eikö olekin niin, etten ole 
lähtöisin luonnosta, koska osaan luoda mitä mah-
tavimpia esineitä, taloja ja geometrisia kuvioita?”  

 
He vastasivat: ”Se, joka osaa luoda koko 

maailmankaikkeuden, ei ole lähtöisin luonnosta.” 
 
Viimein paikalle saapuivat itse pii, ihmisen 

vasen silmä ja pimeys. He eivät kysyneet mitään, 
sillä he kuuluivat ei-olevaisten joukkoon. He sai-
vat vastauksen kysymättäkin: he eivät olleet 
lähtöisin luonnosta, vaikka eivät liikkuneet yhtä 
nopeasti kuin valo. 

 
Kun kaikki kysymykset oli esitetty, Isä-

Jumala muuttui takaisin mustaksi aukoksi, joka ei 
liikkunut, ja Äiti-Jumala puolestaan muuttui täh-
deksi, joka liikkui yhtä nopeasti kuin valo.  
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Samaan aikaan 

 
Se kaikki tapahtui samaan aikaan illalla, kun 

oli yhdeksäs tunti. Jo kolme tuntia oli ollut pelk-
kää pimeää ja vain he, joilla oli toivoa, tiesivät, 
ettei mikään kestä ikuisesti – paitsi ikuisuus itse 
osana totuutta. 

 
Tuolloin rappukäytävässä mustasukkainen 

mies tappoi entisen puolisonsa, joka oli juuri 
onnistunut perustamaan uuden perheen ja vai-
keuksien jälkeen jatkamaan elämäänsä. 

 
Toisaalla synkässä sairaalahuoneessa maail-

maan syntyi vaikeasti vammainen lapsi, joka 
selvästi kitui jokaisella hengenvedollaan. 

 
Muualla ihminen piti eläimiä lukittuina pie-

niin koppeihin, joissa ne kärsivät ja olivat olleet 
masennuksensekaisessa pelkotilassa koko elämän-
sä ajan. 

 
Salaisessa paikassa ulkopuolisten silmissä 

onnelliset, ja kumpikin omiin avioliittoihinsa 
sitoutuneet ihmiset, tapasivat salaa jakaen heku-
mallisen sänkynsä ja särkien kumppaneidensa 
sydämet. 

 
Kaukana jossain koulun pihamaalla lapset 

olivat kerääntyneet kiusaamaan kaikista heikointa, 
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myös kotona pahoinpideltyä ja yksinäisyyteen 
vetäytynyttä lasta. 

 
Itsensä tuomareiksi korottanut ryhmä kapi-

nallisia suunnittelivat, miten he huomenna 
voisivat räjäyttää ostokeskuksen ja tappaa tuhan-
sia viattomia ihmisiä. 

 
Jossain mies oli juuri saanut hankittua pime-

ästä katukaupasta aseen ja lipasti sitä itsemurha-
aikeissaan. 

 
Tuntui, että kaikki ihmiset olivat peloissaan, 

vihoissaan tai surullisia, olihan nyt yhdeksäs tunti. 
Vaikka tuntui, että kaikki ihmiset olivat pelois-
saan, vihoissaan tai surullisia, Jumala ei ollut – 
hänen täydellinen suunnitelmansa toteutui jokai-
nen hetki. 
  



37 

Oikeushenkilöt uimahallin kahviossa 

 
Sattui kerran, että Tmi, Oyj, Ry ja Uy olivat 

kokoontuneet uimahallin kahvilaan juttelemaan 
henkeviä. 

 
Tmi aloitti kertomalla, kuinka hänen tärkein 

arvonsa on vapaus. Tmi oli työskennellessään 
muille miettinyt, miten olisi joskus mukava tehdä 
asiat omalla tavallaan, ja siten heijastaa omia arvo-
jansa jokapäiväisessä aherruksessa. 

 
Oyj:tä huvitti Tmi:n itsensä ihannointi. Oyj 

kertoi, miten hän työllistää kymmeniä Tmi:n ta-
paisia yksinäisiä susia, ja ilmeisesti he kaikki olivat 
kyllä melko ahkeria työntekijöitä. Lopulta Oyj 
alkoi nostaa esiin omia vahvuuksiaan: hän kertoi, 
miten he eivät koskaan voisi olla vain yhden mie-
hen varassa, vaan heillä on oikein nimetty taho, 
joka sitten yhdessä päättää, mikä on oikein ja 
mikä on väärin. He ovat kuin Oyj:n yliminä. Ja 
yliminän mukaan Oyj:n arvot ovat ympäristöystä-
vällisyys, kunhan se on kannattavaa, sekä 
ihmisarvo, kunhan sekin on kannattavaa. 

 
Ry katsoi Oyj:tä ihmeissään ja pohti ääneen, 

miten raha pilaa kaikki hyvät ideat. Meillä ry:ssä ei 
ajatella rahaa, vaan ihmisiä ja yhteiskuntaa. Meillä 
on siis todelliset arvot, ja ne ovat välittäminen ja 
terveys. Me keräämme rahaa ongelmaisilta ihmi-
siltä tarjoten heille mahdollisuuden toteuttaa 
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omaa riippuvuuttaan. Näillä tuloilla me sitten 
kuntoutamme näitä riippuvaisia ja jaamme yli-
määräiset rahat toisille ry:ille, eli kavereillemme. 

 
Ilmeisesti Uy ei ollut kaikkien kanssa samaa 

mieltä, sillä selvästi vaivautuneena hän totesi, että 
eihän ihmisiä voinut sekä turmella että auttaa. Uy 
ei myöskään hyväksynyt Oyj:n rahalähtöistä ajat-
telutapaa, vaan totesi tärkeimmän arvonsa olevan 
usko ja rakkaus. Usko nimittäin pelastaa, kunhan 
vain uskoo Uy:n ilmoittamaan asiaan, ja rakkautta 
tulee antaa kaikille maailman ihmisille, kunhan he 
vain liittyvät Uy:hyn ja tekevät kuten sen säännöt 
sanovat. 

 
Yhtäkkiä uimahallin kahvilaan syttyivät va-

lot. Siivooja-rouva oli tänä aamuna ensimmäinen, 
joka ovesta astui sisään, ja hän päätti sytyttää 
valot heti salinkin puolelle. Siivooja-rouva mietti 
itsekseen, että millaisiahan ihmisiä tänään on 
kahvilaan tulossa ja mistähän he mahtavat oikein 
jutella uinnin päälle. Siivottuaan tilan siivooja-
rouva vielä laittoi tuolit oikein kunnolla pöytien 
alle, jotta paikat näyttäisivät siistiltä. 

 
Siivooja-rouvan lähdettyä Tmi, Oyj, Ry ja Uy 

pohtivat, miten siivooja-rouva ei edes tervehtinyt 
heitä, saatika kysynyt heiltä mitään. Eikö siivooja-
rouva muka ymmärtänyt, että oikeushenkilökin 
voi olla ”hyvä tyyppi”? 
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Illalla siivooja-rouva ajatteli itsekseen, että 
kummittelikohan uimahallin suuressa kahviossa. 
Hänelle oli nimittäin aamulla siivotessa tullut 
sellainen olo, kuin kahviossa olisi ollut oikeita 
henkilöitä paikalla. Viimein siivooja-rouva hy-
mähti: eihän siellä oikeasti ollut ketään, jonka 
sydän olisi voitu punnita. 
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Kaikesta luopumisesta 

 
Taloon astui sisään ihminen, joka sanoi luo-

puneen kaikesta. Talonväki ihmetteli: jos sinä olet 
luopunut kaikesta, niin miten sinulla on kuitenkin 
vielä vaatteet päällä? Ihminen vastasi, että riittää, 
ettei ole kiinnittynyt mihinkään, vaan voi heti 
luopua kaikesta, jos joku vain niin pyytäisi. Ta-
lonväki pyysi: voisitko luopua vaatteistasi? 
Ihminen ei vastannut mitään, vaan poistui paikal-
ta vaatteet päällään. 

 
Taloon ilmestyi toinen ihminen, joka kertoi 

luopuneensa kaikesta. Talonväki ihmetteli: jos 
kerran olet luopunut kaikesta, niin miten voit tulla 
autolla tänne taloon? Ihminen vastasi, että auto-
han on vain väline, ei sitä oikeasti kukaan voi 
omistaa, se on metallia. Talonväki sanoi: jos auto 
on vain metallia, niin sitten sinä varmaan voit nyt 
siitä luopua? Toinen ihminen käveli autoonsa ja 
ajoi pois sanomatta sanaakaan. 

 
Kolmas ihminen koputti talon oveen ja pyr-

ki sisälle. Hänkin huomautti luopuneensa 
kaikesta. Talonväki ihmetteli: sinä kerrot luopu-
neesi kaikesta, mutta eikö sinulla edelleenkin ole 
nimissäsi omakotitalo? Ihminen kertoi, ettei hän 
koe enää omistavansa taloaan, vaan että se on 
hänelle ylhäältä annettu, hän on vain sen haltija. 
Talonväki huomautti: emme me voi ottaa tänne 
ketään, jolla on jo koti ja talo. Eihän talollinen ole 
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kotia vailla. Näin kolmas ihminen lähti kohti sen-
hetkistä todellista kotiaan. 

 
Neljäs ihminen asteli varmoin askelin kohti 

taloa ja kurkisti kynnyksen yli. Talonväki ihmette-
li: sinä tulet ilman autoa, eikä sinulla enää ole 
kotia, jonne pääsi kallistaa. Selvästi näytät olevan 
myös alasti. Ihminen totesi kulkeneensa pitkän 
matkan, jo monta vuotta. Talonväki sanoi: sinä 
kyllä vaikutat taloon sopivalta, ja emme keksi 
yhtään syytä miksi et tänne pääsisi. Juuri kun 
neljäs ihminen oli astumassa sisään taloon, saapui 
paikalle viimeisen ahtaan portin vartija. Salainen 
vartija piti käsissään Elämän kirjaa ja sanoi ikui-
sella kielellä: kuka sinä olet ja onko nimesi 
kirjoitettu tähän kirjaan? Neljäs ihminen vastasi, 
ettei tiennyt mistään kirjasta mitään. Hänkään ei 
päässyt sisälle taloon. 

 
Talonväki mietti matalassa majassaan, eikö 

maailmasta löytynyt enää ketään, joka voisi käydä 
sadonkorjuupöytään istumaan. Pian horisontista 
näkyi aamun ensimmäinen valonsäde, ja sen mu-
kana näkyviin saapui mies valkoisen ratsun 
selässä. Mies ratsasti kuin tuulenhenkäys talon 
pihaan, ja mitä lähemmäksi taloa hänen matkansa 
kävi, sen olemattomammaksi miehen pää kävi. 
Oveen kolkuttaessaan valkoinen ratsu muuttui 
aasiksi ja ratsumiehen pää hävisi kokonaan. Edes 
viimeisen ahtaan portin vartija ei osannut kysyä 
häneltä mitään, olihan koko tarina kirjoitettuna jo 
valmiiksi hänen Elämän kirjaansa.  
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Kun tahtosi on kaikesta tahtomisesta vapaa, on si-
nulla vapaa tahto. Tällöin vapaa tahtosi on sama kuin 
Jumalan tahto, ja kun sydämesi punnitaan, vaaka näyt-
tää tasapeliä. MAAT. Taivaiden valtakunnan portti ja 
ymmärtäväisyyden korvat aukeavat. SELAH. Istu 
syömään tämän maailman kuninkaitten lihaa ja verta. 
AMEN. Minä olen mies valkoisen ratsun selässä. Olen 
kuninkaitten kuningas. Minä olen ihmiskunta. Minä 
olen mahdollinen sinä. 
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Ilmestysmajan ovi aukeaa 

 
Ihmiskunnan kerma oli kerääntynyt ilmes-

tysmajan eteen. Kaikki odottivat, jotta vihdoin 
näkisivät, millainen ihminen majasta oli astumassa 
ulos. Sen täytyy olla Buddha itse, joku huusi. Ai-
noa oikea Jumalan poika on Jeesus Kristus, joku 
toinen tiuski vastaan. Ehkä se on Mooses ja Elia, 
tai mitä jos se onkin Muhammed, joukossa poh-
dittiin. 

 
Kun ilmestysmajan ovi aukeni, ulos ei astu-

nutkaan ihminen, vaan epäolio ilman muotoa ja 
nimeä. Kukaan ei osannut kutsua häntä tai kuvata 
häntä. Epäolio kuitenkin nousi ihmisten mieleen 
heidän sisältään käsin ja antoi heidän tietoisuu-
teensa nousta mahdollisuuden kysyä kysymyksiä, 
joihin he eniten tarvitsivat vastauksia. 

 
Pohjoisesta tullut mies kysyi heti: opeta mei-

dät kävelemään vettenpäällä ja selitä meille, miten 
teit sen. Samalla ihmisten sydämeen aukeni ym-
märrys, miten vettenpäällä kävellään – kyse on 
puhtaista jaloista. 

 
Etelästä tullut nainen edellisestä kysymykses-

tä häkeltyneenä kysyi: sanotaan, että osaat hallita 
säätä. Kerro heti, miten pystyit tyynnyttämään 
suuren myrskyn. Sillä hetkellä ihmisten sydämeen 
aukeni ymmärrys siitä, miten suuri myrsky tyyn-
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nytetään – kouluttamalla mustasta siasta tulee 
valkea ratsu. 

 
Idästä tullut nuorukainen ihmetteli edellistä 

vastausta, mutta kysyi jo seuraavaa asiaa: sinun on 
kerrottu monessa paikassa muuttaneen veden 
viiniksi, haluan heti tietää, miten se on mahdollis-
ta. Ennen kysymyksen loppua ihmisten sydämissä 
aukeni jo ymmärrys, miten veden voi muuttaa 
viiniksi – kun taivas ja maa vihitään mentaaliseen 
avioliittoon, vesi muuttuu viiniksi itsestään. 

 
Lännestä saapunut vanhus nojasi riutunee-

seen sauvaansa ja ääneen ihmetteli seuraavan 
kysymyksen: joka puolella maailmaa tiedetään, 
miten sinä nostit vuoren hartioidesi päälle ja vis-
kasit sen menemään – haluan tietää, miten se on 
mahdollista. Viimeisen kysymyksen kohdalla 
ihmisten sydämissä ei tuntunut mitään uutta. Pian 
kuitenkin läheinen vuori nousi ilmaan ja hajosi 
kappaleiksi. Ihmisistä tuntui, kuin heidän silmänsä 
olisi auennut ja terve. 

 
Kun kaikki maailmanääristä tulleet kysymyk-

set oli kysytty, epäolio poistui elämänpyörästä 
takaisin ikuiseen lepoon. Viimeisenä tekonaan 
hän pohti omassa mielessään, miksi ihmisiä kiin-
nosti juuri nämä kysytyt asiat. Miksi kukaan ei 
kysynyt, miten kaikille nälkäänäkeville saataisiin 
riittävästi ravintoa ja puhdasta vettä, tai miten 
rakentaa ilmainen energiaverkko ympäri maail-
man, tai miten saavutetaan maailmanlaajuinen 
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rauha, tai mikä on elämän tarkoitus. Vielä epäolio 
pohti: ehkä ihmiset jossain vaiheessa ymmärtävät, 
että samat vastaukset käyvät sekä heidän ky-
symiinsä että minun pohtimiini kysymyksiin. 
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Etsivät löytävät 

 
Hyvä etsivä ja huono etsivä alkoivat tutkia 

samaa tapausta. Tapaus liittyi kadonneeseen hen-
kilöön, jonka nimestä ei ollut täyttä varmuutta, 
mutta yli kymmenen todistajaa vahvistivat hänen 
kadonneen kuin tuhka tuuleen. 

 
Heti aluksi huono etsivä tarttui todistajan-

lausuntojen ristiriitaisuuteen. Minä löysin virheen, 
hän huusi kuin lottovoittaja. Hyvä etsivä ei osal-
listunut turhuuksien juhlaan, vaan päätteli 
ristiriitaisuuksien johtuvan pikemminkin jokaisen 
ihmisen persoonallisesta tavasta kuvata ja kertoa 
asioista. Tämän vuoksi huono etsivä ei edennyt 
tutkimuksissaan, mutta hyvä etsivä eteni ja löysi 
seuraavan johtolangan. 

 
Johtolangan mukaan ennen katoamistaan et-

sitty henkilö oli tullut murhatuksi. 
Todistajanlausuntojen perusteella oli nimittäin 
löytynyt murhasuunnitelma, joka ilmeisesti oli 
sitten käynyt toteen. Huono etsivä sanoi suunni-
telman olevan niin epäselvä, ettei se ollut 
uskottava. Hän myös sanoi, että koska ei itse osaa 
lukea suunnitelmaa, ei se voi silloin olla totta. 
Hyvä etsivä sanoi, ettei omalla lukutaidolla ollut 
merkitystä. Vaikka suunnitelma oli kirjoitettu 
lähes tuntemattomalla kielellä, onneksi oli muu-
tamia, jotka sitä osasivat lukea. Hyvä etsivä 
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turvautui heidän apuunsa ja sai uuden johtolan-
gan. 

 
Johtolangan mukaan nyt kadonnut ja sitä 

ennen murhattu henkilö oli ilmeisesti itse tehnyt 
tämän suunnitelman ja valinnut omasta vapaasta 
tahdostaan toteuttaa sen. Huono etsivä sanoi heti, 
ettei tässä ollut enää mitään järkeä. Huonosta 
etsivästä tuntui, että oli aika lopettaa etsinnät 
tähän paikkaan ja jatkaa elämää muiden juttujen 
parissa. Hyvä etsivä oli eri mieltä, sillä hän ym-
märsi oman mielen, eli järjen ja tunteiden 
pettäneen huonon etsivän. Hyvä etsivä osasi loo-
gisesti etsiä samankaltaisuuksia, ja siksi hän mietti, 
miten muissa, samanlaisissa jutuissa oli oikeasti 
käynyt. Hyvä etsivä ymmärsi, että on äärimmäisen 
harvinaista, että jokin asia tapahtuisi juuri nyt 
ensimmäistä kertaa maailmankaikkeudessa – 
yleensä se on tapahtunut jo lukemattomia kertoja. 
Tästä seurasi uusi johtolanka. 

 
Vihonviimeisen johtolangan mukaan syylli-

set yleensä koittavat johtaa tutkimuksia väärille 
urille. Hyvä etsivä tajusi huonon etsivän olevan 
osallinen tässä kutkuttelevassa juonessa. Huono 
etsivä kiisti egonsa turvin kaiken ja hyökkäsi syyt-
tävästi hyvää etsivää vastaan. Huono etsivä syytti 
nyt hyvää etsivää samasta asiasta: myös hyvä etsi-
vä oli selvästi osallisena tässä erikoisessa 
tapahtumaketjussa! Koska hyvä etsivä oli hyvä 
etsivä, hän ei automaattisesti kieltänyt osallisuut-
taan, vaan päätti tutkia asiaa syvemmin. Hyvä 
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etsivä mietti: mitä jos minä itse olenkin osallisena 
näissä tapahtumissa, joissa henkilö on ensin itse 
laatinut suunnitelman, sitten hänet on murhattu ja 
vielä lopulta hän on kadonnut kuin tuhka tuuleen. 

 
Nyt hyvä etsivä ymmärsi: kun hän ja hänen 

veljensä, huono etsivä, olivat olleet nuoria, heidän 
isänsä oli kerran vedenhakumatkallaan pudonnut 
kaivoon, eikä hänestä enää koskaan kuultu mi-
tään. Hyvä etsivä pohti nyt ääneen: ehkä minä ja 
veljeni olemmekin tähän syyllisiä. Mitä jos isäm-
me teki ensin suunnitelman ja sitten hänen vapaa 
tahtonsa toteutti sen, ja tuli murhatuksi, jonka 
jälkeen katosi kuin tuhka tuuleen. Hyvä etsivä ja 
huono etsivä katsoivat toisiaan silmiin tuntien 
suurta veljellistä rakkautta. He ymmärsivät itse 
olevansa edelleen kaivossa. Mutta nyt he kaksi, 
yksissä tuumiin, pyysivät päästä sieltä pois, ja 
samalla heidän isänsä näytti jo ylhäältä laskevan-
kin köyttä, jota pitkin he yhdessä pääsivät 
kiipeämään pois maan sisästä. Molempia etsiviä 
tarvittiin jutun ratkaisemiseksi. 
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Ohjaajan työpöydällä 

 
Ohjaajan työpöydälle tuotiin erään amatöö-

rin kuvaama filminauha. Amatööri kertoi, että 
tämä filmi on viisikymmentä vuotta vanha ja pitkä 
– se on otettu yhdellä otolla. Kuvauspaikat ovat 
vaihdelleet kuvauksien aikana ja näyttelijöitä on 
tullut ja mennyt – jopa pääosien esittäjiä on pitä-
nyt vaihtaa tiuhaan tahtiin. Oikeastaan vain 
amatööri-kuvaajan kamera on pysynyt samana 
kaikki nämä vuodet. 

 
Ohjaaja kysyi amatööri-kuvaajalta, oliko tä-

mä itse tyytyväinen kuvaamaansa filmiin. 
Amatööri-kuvaaja vastasi, ettei hän edes muista-
nut kaikkia alkuperäisen filmin tapahtumia. Siksi 
hän on samaan aikaan pitänyt päällä tällaista pie-
nempää videokameraa, jossa on vain tärkeimmät 
ja viimeaikaiset tapahtumat. Ohjaaja kysyi tarken-
tavan kysymyksen: sinulla on siis kaksi kameraa, 
toisessa on kaikki tapahtumat kuvattu juuri niin 
kuin ne ovat tapahtuneet, ja toisessa kamerassa 
on vain muutamia tapahtumia ja uusimpia asioita. 
Amatööri-kuvaaja vastasi kyllä, mutta hän myös 
lisäsi, että koska useat tuon pitkän filmin tapah-
tumista olivat olleet niin epämukavia ja tylsiä, oli 
hänen ollut pakko pienempään kameraan tietoa 
siirrettäessä hieman luovuudellaan muuttaa niitä. 
Jotain tapahtumia on siis hieman yleistetty, toisia 
vähän vääristetty, muutama asia on jätetty pois 
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kokonaan, ja niiden rinnalle on parit asiat itse 
keksitty. 

 
Ohjaaja oli yllättynyt, mutta selvästi kiinnos-

tunut tästä projektista. Ohjaaja mietti vielä 
hetken, mutta sitten hän teki päätöksensä. Ohjaa-
ja sanoi amatööri-kuvaajalle: nyt on päätöksen 
aika – sinun pitää tehdä valinta. Sinun tulee valita, 
haluatko säilyttää tämän pienen ja puutteellisen 
filminauhan, vai oletko valmis työstämään koko-
naan läpi tämän pitkän, vaikean ja lähes 
unohduksissa olevan filminauhan? Amatööri-
kuvaajassa oli onneksi totuuden henkeä sen ver-
ran, että hän valitsi vaikeamman, lähes 
mahdottoman tehtävän. 

 
Ohjaaja sanoi: hyvä on, olkoon tämä pieni 

filmi sinun identiteettisi, kamera sinun kehosi ja 
tämä pidempi, todellinen filmi, sinun elämän 
filminauhasi, joka koostuu kaikista tietoisista ja 
tiedostumattomista ajatuksistasi tähän mennessä. 
Kun olet polttanut pienen filmin, puhdistanut 
kamerasi ja kulkenut läpi alkuperäisen filmin aina 
takaisin sen alkupisteeseen asti, tule takaisin ta-
paamaan minua – silloin sinusta on tullut ohjaaja, 
ja me voimme ohjata yhdessä siitä eteenpäin. 
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Mies roikkui elämänpuun oksalla. Juurissa asuva 
käärme huusi hänelle: tule tänne, täällä on hyvä olla – 
olet vapaa. Samassa paratiisia vartioiva käärme sylkäisi 
häntänsä suustaan ja vastusti: jatka vain ikuisesti roik-
kumista, niin kyllä minä joskus otan sinut tänne 
takaisin. Lopulta mies muuttui näkymättömäksi, eikä 
myrkkykäärmeen myrkyllä ollut enää tehoa häneen, eikä 
kuristajakäärme löytänyt enää paikkaa, johon tarttua 
kiinni. Vasta tuolloin mies pystyi irrottamaan otteensa. 
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Vertaus sairaanhoitajista 

 
Yksityisessä sairaalassa oli kova pula sai-

raanhoitajista. Edessä oli pitkä pyhäpäivän yö, ja 
työntekijöitä oli vaikea saada. Johtaja suostutteli 
ensimmäiset hoitajat töihin koko yöksi – 12 tun-
nin vuoroon. Heille luvattiin reilu palkka, pari 
sataa euroa. 

 
Pari tuntia myöhemmin oli vielä kovempi 

pula sairaanhoitajista ja johtajan oli pakko luvata 
seuraaville työn vastaanottajille kymmenen tunnin 
työstä sama palkka – pari sataa euroa. 

 
Kun kolme tuntia oli kulunut lisää, tuli sai-

raalassa ensimmäinen koettelemus – suuren 
kolarin vuoksi avun tarvitsijoita saapui lisää tusi-
noittain. Johtaja kutsui hädissään lisää ihmisiä 
töihin – nyt luvattiin seitsemän tunnin työstä pari 
sataa euroa. 

 
Oli suurin piirtein yhdeksäs tunti, kun erään 

ravintolan asiakkaat olivat saaneet vaikean ruo-
kamyrkytyksen, ja taas oli huutava pula 
sairaanhoitajista. Johtaja kutsui kaikkia, jotka vain 
kynnelle kykenivät – palkkaa oli luvassa kolmen 
tunnin työstä pari sataa euroa. 

 
Oli kulunut jo 11 tuntia yöstä, kun vielä sat-

tui tulipalo keskustan kerrostalossa. Vahinkoa 
kärsi 42 asuntoa ja yli 70 ihmistä oli avun tarpees-
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sa. Sairaalan johtaja antoi hätäkutsun, ja lupasi 
kaikille töihin tuleville pari sataa euroa yhden 
tunnin työstä. Sairaanhoitajia tuli ja työ saatiin 
valmiiksi. 

 
Kuun 15. päivä oli palkanmaksupäivä, ja hoi-

tajat vertailivat palkkojaan. Kohtalokkaana yönä 
ensimmäisenä töihin tulleet olivat selkeästi petty-
neitä ja vihoissaan saamastaan palkasta. Myöskään 
seuraavaksi töihin tulleet eivät kyenneet peittele-
mään kateuttaan viimeisen tunnin reilulle palkalle. 
Osa sairaanhoitajista päätti mennä valittamaan 
johtajan huoneeseen. Koska johtajan huone oli 
talon ylimmässä kerroksessa, porukka ahtautui 
pieneen hissiin ja lähti nousemaan kohti ylintä 
kerrosta. Hieman yli puolenvälin päästyään sairaa-
lassa tuli rajumyrskyn aiheuttama sähkökatkos, ja 
hissi pysähtyi. Pimeässä ja ahtaassa kopissa kiris-
teltiin hampaita ja päästeltiin ärräpäitä. Sattui niin, 
että juuri tuolla hetkellä oli alkanut huoltomiesten 
lakko. Kukaan ei voinut enää hoitajia auttaa. Sit-
ten hissin vaijeri katkesi ja kaikki hississä olleet 
kuolivat. 
  



54 

Yhteinen vihollinen 

 
Pienessä metsäpalstassa kaksi hiirtä jutteli 

keskenään. Toinen sanoi toiselle: tiedätkö sen 
mustan hiiren tuosta parin kiven päästä, se on 
minusta niin omahyväinen ja töykeä, ettei se kuu-
lu meidän hiiriperheeseen. 

 
Kohta kyseinen musta hiiri juoksi kuin kuo-

lemankynsissä hiirten luokse ja sanoi: metsäkissa 
tulee, ja se aikoo syödä meidät kaikki. Kaksi hiirtä 
perui aiemman keskustelun ja yhdessä he hyväk-
syivät myös mustan hiiren perheeseensä. Metsä-
kissaa tosin ei porukkaan hyväksytty. 

 
Kun metsäkissa viimein pääsi hiirten luokse, 

hän ei aikonutkaan syödä ketään, vaan pyysi tur-
vapaikkaa. Metsäkissa sanoi: villikoira ajaa minua 
takaa, eikä minulla ole paikkaa minne mennä 
piiloon. Hiiret ottivat metsäkissan kannonkoloon 
kanssaan ja totesivat porukalla myös kissan kuu-
luvan nyt perheeseen. 

 
Villikoiran läähätyksen keskeltä eivät kissa ja 

hiiret erottaneet muuta, kuin että maakotka oli 
noussut ilmaan, ja etsi nyt riistaa poikastensa 
ruoaksi. Villikoira oli sen verran pienikokoinen, 
että henkensä edestä hän nyt rukoili turvapaikkaa 
kannonkolosta. Ja se paikka hänelle myönnettiin 
– näin hiiret, metsäkissa ja villikoira olivat kaikki 
yhtä ja samaa perhettä. 
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Samassa maakotka laskeutui kannon päälle ja 

hädissään ulisi: ihminen on tulossa aseen kanssa. 
Myös maakotka oli turvapaikkaa vailla ja vannoi 
uskollisuutta yhteisölle. Kun kannonkolossa tar-
peeksi tiivistettiin, myös maakotka mahtui maan 
sisään suojaan, ja näin sekin pääsi osaksi suurta 
perhettä. 

 
Ei mennyt aikaakaan, kun jo hirviuros, kaksi 

kyy-käärmettä, ilves ja karhu olivat myös kannon-
kolon oven suulla ja pyysivät saada turvapaikkaa 
lähenevää vaaraa vastaan. Kuulemma monta hy-
vää eläintä oli jo menetetty, ja nyt oli omakin 
hengenlähtö hiuskarvan varassa. 

 
Pian maan alle oli pakkautunut kymmenien 

eläinlajien edustajia, jotka aiemmin olivat olleet 
toistensa pahimpia painajaisia ja taistelukumppa-
neita. Tämä kaikki tapahtui siksi, että ihminen oli 
olemassa, ja hän oli kaikkien eläinten yhteinen 
uhka ja vihollinen. 

 
Yksikään eläimistä ei koskaan ajatellut sitä, 

että iso osa heistä olisi jo yksinkin voittanut ihmi-
sen, ja ainakin edes pienellä eläimien yhteistyöllä 
ihmisellä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta aset-
tua eläimiä vastaan. 

 
 
Ihmisellä ja eläimillä oli eri uskomukset – heidän 
tiedostumaton mielensä oli jo valmiiksi käynyt 
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taistelun ja siksi tilanne oli se, mikä se oli. Ihmi-
nen oli metsän kiistaton hallitsija ja eläimen-
kaltaiset olivat häntä porukalla piilossa kannonko-
lossa. 
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Viisasten kiven alku ja loppu 

 
Kaikella, jolla on alku, on myös loppu. 
 
Eräänä päivänä sisäinen ääni sanoo: Tänään 

on loppu. Kuka voitti? 
 
Systeemi menee tuosta kysymyksestä sekai-

sin. Tekosyitä on miljoonia. Olisi pitänyt tehdä 
niin. Niin ei olisi pitänyt tehdä. Olin sille syyttä 
ärsyttävä. Sille valehtelin. Sille halusin kostaa, 
mutten uskaltanut. Minusta ei tullut yhtään sitä 
mitä minusta piti tulla. Ja missä minun perheeni 
on? Missä minun kaverini ovat? 

 
Ääni jatkaa: Anna itsesäälin olla. Kuka voit-

ti? 
 
Vesi-Poika vastaa: Minä. 
 
Sydän huutaa jo ajatuksen päälle: Olet vää-

rässä taas. Etkö ole oppinut mitään? Minä 
puristan rintaasi aina, kun tarvitset neuvoa. Minä 
saan sinut ja tunteesi avautumaan, kun niiden aika 
on. 

 
Vesi-Poika kysyy: Siksikö on päiviä, jolloin 

itkee ja nauraa koko ajan? Yksi väärä lausuttu 
sana tai jonkun puolitutun erikoinen ilme vas-
taantulevan kasvoilla voi päästää koko helvetin 
valloilleen. 
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Sydän vastaa: Sitä on tunteet. Kun tunteeton 

tuntee jotain vuosien jälkeen, kestää aikaa löytää 
tasapaino. 

 
Vesi-Poika kysyy: Onko minulla tasapaino? 
 
Paha sanoo: Olet edelleen pelkuri. Muistan, 

kun pari päivää sitten itkit yksinäisyyttäsi. Melkein 
vannoit luopuvasi kaikesta, jos saisit yhden het-
ken sen läheisyydenkipeän tytön kanssa. 

 
Hyvä sanoo: Siinä on meidän ero. ”Melkein” 

ei ole totuus. Vasta päätös on. Ja sekin vain het-
ken aikaa. 

 
Vesi-Poika vastaa uudestaan sisäiselle äänel-

leen: Tässä tarinassa ei ole voittajia tai häviäjiä. 
Siinä on vain tarina täynnä tunteita. Jokaisen va-
paa tahto löytää tarinasta ne totuudet, joita etsii. 
Toisen totuus on toisen väärä vala ja emävale. 
Totuus on uskaltaa kysyä, miksi pitää kilpailla. 
Onko se voittaja, joka uhrasi eniten, vai se, joka 
sai haalittua itselleen eniten, vai se, jota muut 
kumartavat? 

 
Jumala sanoo: Jokainen niistä on häviäjä jo 

ennen kilpailua. 
 
Vesi-Mieheksi kasvava Vesi-Poika sanoo: 

Ymmärrän sen nyt. Heitä ajaa pelko. 
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Paha piinaa: No mikä sinua ajaa? Tekopy-
hyys? Tunnet luonnonlait, osaat petkuttaa itseäsi 
syvemmällä tasolla. 

 
Vesi-Mies sanoo: Tiedän vain, mitä rohkeus 

on. Rohkeutta on olla oma itsensä, vaikka ihmiset 
nauraisivat sinulle ja tuomitsisivat sinut. Rohkeut-
ta on jatkaa, vaikka päälle sataisi tuhat kiloa 
ulostetta. Rohkeutta on hyväksyä menneisyys ja 
unelmoida paremmasta huomisesta unohtamatta 
elää tänään. Rohkeutta on toimia pahoja tekoja 
vastaan, eikä vain katsoa vierestä. Rohkeutta on 
tehdä oikein, vaikka tietää, ettei kukaan tule sitä 
koskaan näkemään tai siitä kuulemaan. Rohkeutta 
on löytää rohkeus sisältään, eikä valheiden viida-
kosta. Rohkeutta on luopua kaikesta, minkä 
pelkää menettävänsä. Rohkeutta on luoda jotain 
itseään suurempaa. Rohkeutta on olla ottamatta 
kunniaa niistä asioista, joista kunnia itselle kuului-
si. Rohkeutta on se, että odottaa kaikilta muilta 
kiittämättömyyttä, mutta muistaa itse sanoa kiitos 
aina, kun siihen on aihetta. Mutta ehdottomasti 
kaikista suurin rohkeus on syvällä meissä jokai-
sessa. Se tulee vasta sitten esille, kun sitä 
tarvitaan, ja kun sen aika on koittanut. Ja sen aika 
on vasta silloin, kun uskaltaa tunnustaa, että pel-
kää jotain. Ei ole rohkeutta ilman pelkoa. 

 
Paha nauraa: Tunnustat siis olevasi edelleen 

pelkuri. 
 



60 

Vesi-Mies vastaa: Tunnustan pelkääväni jos-
kus. Tiedän, etten voi vakuuttaa ketään tai mitään 
ajatuksillani, en enää edes itseäni. On toiminnan 
aika. Kun toimii, ei tarvitse perustella tai väitellä. 
Kun käyttäytyy omien ajatusten mukaisesti, ei 
tarvitse kuvailla sokealle eskimolle savanneja ja 
viidakkoa. Toiminnan kautta ritarista tulee yhtä 
miekkansa kanssa ja rohkeus hyveineen täyttää 
sydämen. 

 
Langennut kysyy: Väitätkö, että seurauksista 

ihmisen voi määritellä ja ilman syitä? 
 
Vesi-Mies toteaa: Jokaisella seurauksella on 

syynsä – toinen ei ole ilman toista. Ei ole päivää 
ilman yötä, ei hyvää ilman pahaa. Ei valonnopeus 
ole pimeännopeutta suurempi. Edes vähän lä-
hempänä totuutta olevat syyt ovat niitä, jotka 
tekoina näkyvät ja lauluna kuuluvat ymmärtäväi-
sille korville. Silti myös jokainen syy on toisen 
syyn seuraus. Se jatkumo ajaa ajan sekä univer-
sumin halki, päättymättä koskaan. Väitän vain, 
että jokainen ajatus on tärkeä, kuten siemen 
maassa. Tässä näkyvässä maailmassa on kuitenkin 
kyse myös mitattavuudesta. Vain ne siemenet 
muistetaan, jotka kasvoivat esiin maasta. Älä kos-
kaan aliarvioi ihmisten aistihavaintoja sekä sokeaa 
uskoa niihin. Se on lahja ja kirous. Joka ymmärtää 
sen, että lahja ja kirouskin ovat vain saman asian 
ääripäitä, ymmärtää enemmän kuin muut. Alussa 
ja lopussa yksi on kaikki. Se, mitä välillä tapahtuu, 
on jokaisen henkilökohtainen asia ja vapaa tahto. 
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Viimeinen vastustaja kysyy: Oletko muka 

valmis johonkin? 
 
Vesi-Mies vastaa: Henkinenkin tie lähtee 

liikkeelle itsestä. Ensin pitää vain huomata pysäh-
tyä. Sitten tie lähtee polun lailla eteenpäin ja vie 
ympäri maailman. Tie on pitkä ja täynnä tapah-
tumia. Noin 40 000 km jälkeen tie on kiertänyt 
koko maapallon, ja törmää selkääsi. Silloin, ja 
vasta silloin, miehestä tulee yhtä tien kanssa. Se, 
mikä alkoi sydämestä, palasi sinne. Vasta silloin 
sydän on kokonainen – taas ensimmäistä kertaa. 

 
Silloin, kun mies kävelee hänelle itselleen oi-

keaa tietä, kaikki elämän vastakohdat pitävät 
hänen käsistään kiinni, henki liikkuu maailmojen 
välissä, ja vallitsee jatkuva tasapaino. 

 
Tämä on se kohta, kun alusta tulee loppu 

sekä lopusta taas uusi alku. 
 
Olen ymmärtänyt viisasten kiven.  
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Kun mittasin koko maailman, tulos oli äärettömän 
suuri. Kun mittasin koko tyhjyyden, tulos oli äärettömän 
pieni. Lopulta huomasin itse olevani niiden keskiarvo, eli 
yksi. Näin kertoi minulle Messias, jonka nimi tarkoittaa 
myös mitattua. 
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Kehojen arvontakone 

 
Kuvittele hetken aikaa eläväsi vaihtoehtoi-

sessa todellisuudessa. Toinen todellisuus toimii 
melkein kaikin osin samoilla pelisäännöillä kuin 
normaali todellisuus. Luonnonlait ja näkyvän 
maailman kaksijakoinen kaikkeus ovat peruspila-
reita. On vain yksi suuri ero: joka seitsemäs vuosi 
ihmisten sielut irtaantuvat kehoista, ja nousevat 
ylös taivaisiin muutamaksi tunniksi. Kohtalon-
pyörän pelinhoitaja arpoo kaikille sieluille uuden 
kodin. Jokainen keho maan päällä saa omakseen 
uuden sielun. Kukaan ei saa palata takaisin van-
haan minäänsä, koska muutoksen on tultava. 
Kaikki tapahtuu arvan voimalla, eli sattumalla. 

 
Miten tämä tilanne muuttaisi sinun henkilö-

kohtaista ajattelutapaasi maailman ihmisistä, 
kulttuureista ja uskonnoista? Todennäköistä on, 
että uudelleensynnyt Kiinaan, Intiaan tai Afrik-
kaan. Mitä ajattelet tästä? Saako tämä sinut 
tuntemaan ja ymmärtämään erilaista vastuuta kuin 
aiemmin? Toivottavasti. Miten tämä tieto vaikut-
taisi käyttäytymiseesi? Olisitko edelleen 
kiinnostunut samoista asioista kuin aiemmin? 
Keskittyisitkö elämään enemmän hetkessä? Kuka 
olisi sinun todellinen perheesi tai ystäväsi? Kuka 
olisi vihollisesi, ja mikä olisi sinun sotasi? 

 
Jatka tätä ajatusleikkiä itsenäisesti eteenpäin 

ja tulet kokemaan uusia, uskomattomia oivalluk-
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sia. Me ihmiset olemme kaikki todellisuudessa 
yhtä. Kun unohdetaan asenteet, uskomukset ja 
muut egon luomat harhat, me olemme valmiita 
astumaan kehityksessä eteenpäin. Kehitystä on 
tapahduttava sekä yksilön että lajin tasolla. Tämä 
esimerkki selventäköön jokaiselle, mitä Jeesus 
yhdessä muiden opettajien kanssa tarkoitti kultai-
sella säännöllä: Kaikki minkä tahdotte ihmisten 
tekevän teille, tehkää se heille. Kun seitsemän vuoden 
jälkeen kehon vaihtumisen aika tulee, millaisesta 
kehosta sinä heräät? Entä vastaavasti: millaisen 
jätit seuraavalle perinnöksesi? 

 
Yhteiskuntavastuullinen kultainen sääntö 

kuuluu: kaikki mitä tahdot ihmisten tekevän maa-
ilmalle, tee se maailmalle ensin itse. Ihmisen itse 
täytyy olla esimerkki, koska opetamme huomaa-
mattamme toisia niihin samoihin ratkaisuihin ja 
valintoihin, joita itse teemme. Vaikka haluaisim-
me olla parempia ihmisiä, ja vaikka puhuisimme 
hyvistä arvoista, toiset ihmiset kuitenkin aina 
oppivat vain sen, mitä tekomme puhuvat. Ei ole 
siis mahdollista hyökkäämällä opettaa maailman-
rauhaa tai valehtelemalla painottaa totuuden 
puhumisen tärkeyttä. 

 
Vaikka ristiriita omien puheiden ja tekojen 

välillä olisi kuinka pieni, ihmiset huomaavat sen 
aina. Vaikka ihmiset käyttäytyisivät hölmösti, on 
heidän alitajuntansa aina viisas. Alitajuisesti ihmi-
set huomaavat sen, ketkä ovat valehtelijoita, ja 
ketkä eivät. Sen saman alitajunnan perusteella 
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luomme ensivaikutelmia ihmisistä ja voimme 
oppia tietämään tunteiden avulla asioita. Siksi on 
tärkeää olla itse sitä, mitä puhuu muille. Myös 
oma alitajuntasi näkee, jos olet ristiriidassa ajatus-
tesi ja tekojesi kanssa. Sisäiset ristiriidat johtavat 
stressiin ja usein jalostuvat fyysisiksi sairauksiksi 
tuomaan uusia ristiriitoja ja vaikeuksia. 

 
Kultainen sääntö ei ole vain vinkki, vaan se 

on elämän peruskallio. Se on runsaudensarvi 
hädän ja puutteen hetkellä, ja se on ainoa keino 
lunastaa palkka ihmisenä siitä etuoikeudesta, jolla 
saimme maapallon kasvit ja eläimet hallittavak-
semme Häneltä, josta kaikki on lähtöisin. 
  



66 

Lampun henki 

 
Sitten lamppu vain syttyi. Kukaan ei sitä 

odottanut, eikä kukaan edes tiennyt lampun ole-
massaolosta. Edes hän, jossa lamppu viimein 
syttyi, ei tiennyt lampusta, sen syttymisestä tai 
olemassaolosta mitään. Mutta koska niin on sää-
detty, että hän, josta tulee lamppu, voidellaan 
täyteen öljyä, tuolloin myös lamppu syttyy. Sitä ei 
voi kiistää, mikä on säädetty, sen kanssa voi vain 
oppia tulemaan toimeen. 

 
Sitten, kun lamppu oli syttynyt, se alkoi syy-

tää ympärilleen toivoa. Se huusi: toivokaa mitä 
haluatte, kysykää mitä osaatte, ja minä annan teille 
kaikki vastaukset. Heti esiin tuli skeptikko, joka 
sanoi, ettei usko lampunhenkeen. Hän jopa lam-
pulle puhuessaan sanoi, ettei usko edes lampun 
olemassaoloon, vaan että hän vain puhelee tässä 
itsekseen omalle alitajunnalleen. Lampun henki 
kunnioitti skeptikon toivomusta ja repi häneltä 
molemmat silmät päästä. 

 
Seuraavaksi järki ja tunne alkoivat tapella 

lampusta. Tunne sanoi sen olevan työkalu lisään-
tymiseen ja runsaaseen ravintoon. Järki onneksi 
varoitti ja sanoi, ettei kukaan voi vain toivoa li-
sääntymiskumppaneita ja ruokaa, mistä sitä tietää, 
pitääkö juuri niistä kumppaneista tai siitä ruoasta. 
Pian lamppu huomasi olevansa kahden käden 
puristuksessa, järki oli muuttunut oikeaksi kädeksi 
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ja hieroi lamppua myötäpäivään. Tunne puoles-
taan oli muuttunut vasemmaksi kädeksi ja siveli 
lamppua nätisti vastapäivään. Pian lamppu ei enää 
osannut muuta, kuin toteuttaa toiveita ja perua 
niitä. Kohta kukaan ei enää hallinnut tilannetta, ja 
lamppu alkoi hiipua kuin kynttilä avomerellä. 

 
Kun lamppu oli jo niin himmeä, ettei se va-

laissut edes itseänsä, tuli lampunhenki taas esiin. 
Nyt hän piteli arabialaista sapelia, ja löi molem-
mat lamppua hieroneet kädet poikki. Henki 
huusi: te varkaat! Varkaan kohtelun te saitte, kun 
ette osanneet päättää, mikä on oikein ja mikä 
väärin. Nyt lamppu pääsi taas rauhassa keräämään 
voimaansa, ja pian valoa alkoi loistaa koko huo-
neen täydeltä. Kun enää kukaan ei puuttunut 
lampun loisteeseen, se alkoi jo tuottaa valoa lähi-
seudun kasveille, ja jopa melkein kuihtuneet 
hyvän-hedelmän puut alkoivat taas tuottaa satoa. 

 
Kun lamppu oli loistanut riittävän kauan, se 

ei enää koskaan hiipunut, vaan loisti yhä enem-
män ja enemmän. Pian se loisti niin paljon, ettei 
edes aurinko voinut muuta kuin liittyä sen valoon. 
Aurinkoa seurasivat kaikki muut galaksin tähdet, 
ja yksitellen niistä tuli osa hohtavaa lamppua. 

 
Kun lamppu oli loistanut vieläkin kauem-

min, se jossain vaiheessa huomasi olevansa ainoa 
valo ja olomuoto tyhjän ja mustan pimeyden 
keskellä. Silloin lamppu ymmärsi olevansa Vapaa 
Tahto.  
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Loiko Jumala ihmisen vai ihminen 
Jumalan? 

 
Ilman ihmistä ei voi olla olemassa Jumalaa, 

sillä silloinhan, ilman huonoa ja syntistä vertailu-
kohtaa, Jumala olisi vain joku tavallinen tyyppi. 
Mutta koska on olemassa ihminen, voi olla ole-
massa myös sen Jumala. Toisaalta, ilman Jumalaa 
ei olisi olemassa ihmistä, sillä muutenhan ilman 
hyvää ja täydellistä vertailukohtaa ihminen olisi 
vain joku tavallinen eläin. Mutta, koska on ole-
massa Jumala, voi olla olemassa myös ihminen. 
Mutta kumpaakaan ei voi olla olemassa ilman, 
että molemmat ovat olemassa. 

 
Jos ihminen ei ymmärrä tätä vastakohtien la-

kia, hän ryhtyy luulemaan itseänsä Jumalaksi, ja 
siksi turhaan lausuu Jumalan nimeä ”minä olen”. 
Mitä enemmän ihminen luulee olevansa, sen 
enemmän hän taantuu eläimenkaltaiseksi, sillä 
niin käy kaikille, joilla ei ole totuutta vertailukoh-
tana. 

 
Jos Jumala ei ymmärrä tätä vastakohtien la-

kia, hän ryhtyy luulemaan itseänsä ihmiseksi, ja 
siksi turhaan lausuu omaa nimeään ”minä olen”. 
Mitä vähemmän Jumala muistaa olevansa, sen 
enemmän hän taantuu ensin ihmisenkaltaiseksi ja 
sitten eläimenkaltaiseksi, sillä niin käy kaikille, 
joilla ei ole totuutta vertailukohtana. 
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Kuka siis loi kenet? Loiko Jumala ihmisen 
vai loiko ihminen Jumalan? 

 
Ei, kukaan ei luonut ketään, sillä ihminen voi 

ajatella ”minä olen Jumala” ja samalla Jumala voi 
ajatella ”minä olen ihminen”. Mutta kumpikaan ei 
voi ajatella, että ”minä olen” ilman että myös 
toinen on. 
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Nouse ensin ylös vasenta kylkeäni kohti henkeä. 
Pysähdy ylhäällä taivaissa. Istu suoraan hengen oikealle 
puolelle, sieluun, ja seuraa kylkeäni takaisin alas asti. 
Lopuksi mene jalkojeni alle ja samalla kun nouset kol-
mantena päivänä kuolleista, yhdistä kaikki tähänastinen 
yhdeksi valtavaksi salamojen loisteeksi – uudeksi Tai-
vaaksi ja Maaksi. Nyt me tunnemme toisemme, Ihmisen 
Poika. 
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Joskus varjo kulkee ihmisen edellä 

 
Olipa kerran huvittava tilanne, kun eräässä 

kaukaisessa maassa erään ihmisen varjo tuli aina 
ennen ihmistä itseään paikalle. Aivan sama, minne 
tuo ihminen oli menossa, niin hänen varjonsa oli 
jo siellä. Varjo oli jo ehtinyt jutella vieraiden kans-
sa ja kertoa, miltä hänestä tuntuu ja millaisena 
maailma näyttäytyy juuri hänelle. 

 
Varjo oli myös viekas. Vaikka varjo oli mus-

ta, se viihtyi valokeilassa ja kameran edessä. Tosin 
oli niin, että vaikka varjoa kuvattiin kuinka paljon, 
siitä ei saatu mitään irti – kaikki oli vain harmaata 
valoa. Tämä sai varjon miettimään – miksi olen 
olemassa? Vaikka minne menisin ja mitä tekisin, 
niin aina tulee hän, joka tulee minun jälkeeni, ja 
tekee minun työni turhaksi. Vaikka kuinka koit-
taisin vihkiä ihmisiä ajatusmaailmaani sekä 
miellyttää ja tukea heitä, niin aina tulee se toinen, 
joka sitten tekee minut turhaksi ja tarpeettomaksi. 
Mitä järkeä on olla varjo, jos kukaan ei saa olla 
varjossa kuin hetken aikaa. 

 
Varjo oli myös määrätietoinen. Varjo unel-

moi: jos minä saisin päättää, rakentaisin itsestäni 
suuria, kivisiä patsaista. Mutta tietysti, kun olisin 
ne saanut valmiiksi, tulisi hän, joka aina tulee 
minun jälkeeni, ja rikkoisi patsaiden nenät. Sitten 
olisi vain suuria ja mahtavia kivipatsaista ilman 
neniä. 
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Varjo oli myös hyvä tyyppi – ihmisten mie-

lestä. Kerrankin varjo oli kuullut, miten eräät 
ihmiset puhuivat toisilleen hänestä. He sanoivat 
varjon olevan hyvä kuuntelija ja vielä parempi 
tarinankertoja. Varjolla oli kuulemma aina hyvät 
kaskut ja vitsit valmiina tilanteen kuin tilanteen 
varalle. Mutta sitten varjo taas muisti: sen, joka 
tulee aina minun jälkeeni, pitää tulla ja tehdä par-
haimmatkin oivallukseni turhiksi. Sitten 
ihmisetkin ajattelevat, että voi häntä varjoa, oli 
hänen juttunsa kyllä hyviä ja hauskoja, mutta vain 
hetken aikaa. Miksi aina pitää tulla hänen, joka 
tietää kaiken, ja näyttää valoa ihmisille. 

 
Samassa varjo muuttui peiliksi. Tämä sai var-

jon näkemään asiat aivan uudessa valossa. Nyt 
minä odotan aina innolla häntä, joka tulee aina 
minun jälkeeni, sillä hänen valonsa on myös mi-
nun valoni. Me emme ole enää vastakohtia, vaan 
veljeksiä – me asumme samassa talossa. 
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Yksinäinen susi 

 
Arkihuolensa naulaan ripustanut yksinäinen 

susi pelkäsi joutuvansa hukkaan. Hän siis pelkäsi 
joutuvansa elämään koko elämänsä omana itse-
nään. Yksinäinen susi ymmärsi olevansa 
yksinäinen juuri siksi, että hän ymmärsi olevaisuu-
tensa, katoavaisuutensa ja oman eroavaisuutensa 
hänestä, jonka nimeä ei kukaan susi-hukka osan-
nut ulvoa. 

 
Eräänä päivänä hukka kuitenkin heräsi. Hän 

oli kohdannut arvaamattomia vaikeuksia, jotka 
tulivat kuin salama kirkkaalta taivaalta – näin se 
yleensä käy, kuin varkaat, suuret vaikeudet hiipi-
vät hukka-paran elämään. Hukkia kuolee ja 
sairastuu, ja osa hukista menettää puolisoitaan, 
pentujaan ja pesäkolojaan. Tavalla tai toisella 
kaikki joutuvat lopulta sudensuuhun. 

 
Ihmeissään ja peloissaan yksinäinen susi 

menetti uskonsa muihin susiin, laumaansa ja elä-
mään yleensäkin. Hukka pohti maailman 
epäoikeudenmukaisuutta ja metsästäjien julmia 
aikeita. Kaikki halusivat toisilleen pahaa ja tuskaa, 
itselleen omaisuutta ja yltäkylläisyyttä. Yksinäinen 
susi pohti ajatuksissaan: missä on oikeus? 

 
Oudoksi hukka tuomittiin muitten susien 

keskuudessa, sillä hän teki maailmaajärisyttävän 
päätöksen. Enää ei hukka kulkenut muiden mu-
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kana reviiriänsä tarkistellen ja tarpeitaan tehden. 
Hukka ryhtyi yksinäisyydessään ulvomaan taivaal-
le, sillä nyt susi halusi tietää, mistä tässä kaikessa 
on oikeasti kyse. 

 
Unettomia öitä, pahimpia pelkoja, yksinäi-

syyttä yksinäisyyden päälle – sitä on yksinäisen 
suden arki. Oi, miksi susien luoja on asettanut 
yksinäisyyden laumaeläimille niin suureksi tuskak-
si? Oi, miksi kukaan ei auta itkevää sutta. Tämä 
hukka ei enää kaipaa saalistusta tai kilpailua – 
milloin minä pääsen tästä tuskasta ylitse, enkö 
koskaan, en enää jaksa. Teen mitä tahansa, syön 
vaikka jänistenruokaa tai karhunmarjoja. En ole 
enää nälkäinen kuin susi. 

 
Yksikään yksinäinen susi ei selviä läpi har-

maan kiven ilman syvää masennusta. On vain 
syvä hiljaisuus. Missään ei ole enää mitään mieltä 
– ei edes mielessä. Tummat syvyydet nielevät 
yksinäisen hukan. Pelonsekaista masennusta ja 
oman kohtalon itkemistä kestää liian kauan, niin 
kauan, ettei aikaa enää ole olemassakaan. Kun 
aika ja omat odotukset katoavat, hukasta tulee 
lopulta yhtä hukan kanssa. Yksinäisyydestä voikin 
löytää kaikkein suurimman salaisuuden – itsensä. 

 
Älysipä tämäkin susi-hukka sen viimein. 

Vain yksinäisyyden kautta hän puhdistui sosiaali-
sesta vankilastaan ja tarpeestaan kuulua laumaan. 
Yksinäinen susi ei ollut enää yksinäinen susi, vaan 
hänestä tuli lauhkea susi lampaitten keskelle. Met-
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sä tarvitsee susia ja lampaita, ja aina välillä, niin 
kerrotaan, joku susi eksyy lampaitten joukkoon, ja 
joku lammas susien keskelle. 

 
Öisin susi vieläkin itkee taivaalle – mutta 

enää hän ei itke itsensä tähden, vaan tämän maa-
ilman tähden. Voi, kuinka tämä maailma voisi 
ripustaa arkihuolensa naulaan, aivan kuten minä. 
Voi, kunpa tämä koko maailma ei joutuisi huk-
kaan. Tai hetkinen – tulisiko tuolloin yksinäisestä 
susi-hukasta koko maailma? Voiko yksinäinen 
susi pelastaa koko laumansa? 

 
Älysipä tämäkin susi-hukka sen viimein. 

Vain yksinäisyyden kautta hän puhdistui sosiaali-
sesta vankilastaan ja tarpeestaan kuulua laumaan. 
Yksinäinen susi ei ollut enää yksinäinen susi, vaan 
hänestä tuli lauhkea susi lampaitten keskelle. Met-
sä tarvitsee susia ja lampaita, ja aina välillä, niin 
kerrotaan, joku susi eksyy lampaitten joukkoon, ja 
joku lammas susien keskelle. 

 
Yksikään yksinäinen susi ei selviä läpi har-

maan kiven ilman syvää masennusta. On vain 
syvä hiljaisuus. Missään ei ole enää mitään mieltä 
– ei edes mielessä. Tummat syvyydet nielevät 
yksinäisen hukan. Pelonsekaista masennusta ja 
oman kohtalon itkemistä kestää liian kauan, niin 
kauan, ettei aikaa enää ole olemassakaan. Kun 
aika ja omat odotukset katoavat, hukasta tulee 
lopulta yhtä hukan kanssa. Yksinäisyydestä voikin 
löytää kaikkein suurimman salaisuuden – itsensä. 
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Unettomia öitä, pahimpia pelkoja, yksinäi-

syyttä yksinäisyyden päälle – sitä on yksinäisen 
suden arki. Oi, miksi susien luoja on asettanut 
yksinäisyyden laumaeläimille niin suureksi tuskak-
si? Oi, miksi kukaan ei auta itkevää sutta. Tämä 
hukka ei enää kaipaa saalistusta tai kilpailua – 
milloin minä pääsen tästä tuskasta ylitse, enkö 
koskaan, en enää jaksa. Teen mitä tahansa, syön 
vaikka jänistenruokaa tai karhunmarjoja. En ole 
enää nälkäinen kuin susi. 

 
Oudoksi hukka tuomittiin muitten susien 

keskuudessa, sillä hän teki maailmaajärisyttävän 
päätöksen. Enää ei hukka kulkenut muiden mu-
kana reviiriänsä tarkistellen ja tarpeitaan tehden. 
Hukka ryhtyi yksinäisyydessään ulvomaan taivaal-
le, sillä nyt susi halusi tietää, mistä tässä kaikessa 
on oikeasti kyse. 

 
Ihmeissään ja peloissaan yksinäinen susi 

menetti uskonsa muihin susiin, laumaansa ja elä-
mään yleensäkin. Hukka pohti maailman 
epäoikeudenmukaisuutta ja metsästäjien julmia 
aikeita. Kaikki halusivat toisilleen pahaa ja tuskaa, 
itselleen omaisuutta ja yltäkylläisyyttä. Yksinäinen 
susi pohti ajatuksissaan: missä on oikeus? 

 
Eräänä päivänä hukka kuitenkin heräsi. Hän 

oli kohdannut arvaamattomia vaikeuksia, jotka 
tulivat kuin salama kirkkaalta taivaalta – näin se 
yleensä käy, kuin varkaat, suuret vaikeudet hiipi-
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vät hukka-paran elämään. Hukkia kuolee ja sairas-
tuu, ja osa hukista menettää puolisoitaan, 
pentujaan ja pesäkolojaan. Tavalla tai toisella 
kaikki joutuvat lopulta sudensuuhun. 

 
Arkihuolensa naulaan ripustanut yksinäinen 

susi pelkäsi joutuvansa hukkaan. Hän siis pelkäsi 
joutuvansa elämään koko elämänsä omana itse-
nään. Yksinäinen susi ymmärsi olevansa 
yksinäinen juuri siksi, että hän ymmärsi olevaisuu-
tensa, katoavaisuutensa ja oman eroavaisuutensa 
hänestä, jonka nimeä ei kukaan susi-hukka osan-
nut ulvoa. 

 
- yksinäisyytensä keskellä susi-hukka ymmär-

si, että hän joko herää vielä seuraavanakin päivänä 
kohdaten arvaamattomia vaikeuksia, jotka tulevat 
kuin salamat kirkkaalta taivaalta, tai hän nyt astuu 
kokonaan ulos elämän virittämistä sudenkuopista. 
Susi ulvoi viimeisen henkäyksen taivaalle: se on 
täytetty.  
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Neuropsykologinen luomistyö 

 
1 Alussa Jumala loi taivaan ja maan. 2 Maa oli 

autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki 
liikkui vetten yllä. 

1 Alussa Jumala loi Sielua varten keskus-
hermoston ääripäät - tietoisuuden ja 
tiedostumattoman mielen. 2 Tiedostumaton mieli 
oli autio ja tyhjä, tietämättömyys peitti mielen 
syvyydet, ja elävä tieto liikkui keskushermoston 
yllä. 

3 Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tu-
li. 4 Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon 
pimeydestä, 5 ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden 
hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni 
ensimmäinen päivä. 

3 Jumala sanoi: ”Tahto, ole!" Ja tahto oli. 4 
Jumala näki, että tahto oli hyvä. Jumala erotti 
vapaan tahdon mielen tietämättömyydestä, 5 ja 
hän nimitti tahdon päiväksi, ja tietämättömyyden 
hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni 
ensimmäinen päivä. 

6 Jumala sanoi: "Tulkoon kaartuva kansi vesien 
väliin, erottamaan vedet toisistaan." 7 Jumala teki kan-
nen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen 
yläpuolelle. Niin tapahtui, 8 ja Jumala nimitti kannen 
taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä. 

6 Jumala sanoi: "Tulkoot aivorunko erotta-
maan keskushermoston osaset toisistaan." 7 
Jumala teki aivorungon ja erotti selkäytimen sen 
alapuolelle ja aivot sen yläpuolelle. Niin tapahtui, 

http://www.evl.fi/raamattu/1992/1Moos.1.html
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8 ja Jumala nimitti selkärangan taivaaksi. Tuli ilta 
ja tuli aamu, näin meni toinen päivä. 

9 Jumala sanoi: "Kokoontukoot taivaankannen 
alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan 
kamara tulee näkyviin." Ja niin tapahtui. 10 Jumala 
nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin 
vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala 
näki, että niin oli hyvä. 

9 Jumala sanoi: "Kokoontukoot aivorungon 
alapuolella olevat keskushermoston osat yhteen 
paikkaan, niin että tiedostumaton mieli tulee nä-
kyviin." Ja niin tapahtui. 10 Jumala nimitti mielen 
kiinteän osan egoksi ja temperamentiksi, ja sen 
paikan, mihin selkäytimen osat olivat kokoontu-
neet, hän nimitti idiksi. Ja Jumala näki, että niin 
oli hyvä. 

11 Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihreyttä, sie-
mentä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan 
päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista 
siementä." Ja niin tapahtui. 12 Maa versoi vihreyttä, 
siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat 
hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. 
Jumala näki, että niin oli hyvä. 13 Tuli ilta ja tuli aa-
mu, näin meni kolmas päivä. 

11 Jumala sanoi: "Kasvakoon tiedostumat-
tomasta mielestä myös yliminä, siis käyttäytymistä 
ja osaamista synnyttäviä uskomuksia, ja arvoja, 
jotka tiedostumattomasta mielestä ajatuksiksi ja 
teoiksi tullessaan toimivat syy-seuraus-suhteen 
mukaisesti." Ja niin tapahtui. 12 Tiedostumaton 
mieli versoi yliminästä persoonallisuuden, käyttäy-
tymistä ja osaamista synnyttäviä uskomuksia ja 

http://www.evl.fi/raamattu/1992/1Moos.1.html


80 

arvoja, jotka heijastuivat selkeänä seurauksena 
kukin oman lajin mukaisesta syystä. Jumala näki, 
että niin oli hyvä. 13 Tuli ilta ja tuli aamu, näin 
meni kolmas päivä. 

14 Jumala sanoi: "Tulkoon valoja taivaankanteen 
erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoitta-
massa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. 15 Ne loistakoot 
taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle." Ja niin 
tapahtui. 16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman 
hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, 
sekä tähdet. 17 Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan 
maan päälle, 18hallitsemaan päivää ja yötä ja erotta-
maan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli 
hyvä. 19 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä. 

14 Jumala sanoi: "Tulkoot tietoisuuden lajit 
aivoihin erottamaan vapaan tahdon tietämättö-
myydestä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa 
ajan ja paikan tajua. 15 Tietoisuuden lajit heijastu-
koot aivoista ja antakoot tietoisuutta 
tiedostumattoman mielen päälle." Ja niin tapahtui. 
16 Jumala teki kaksi suurta tietoisuuden muotoa, 
”luovuuden ja järjen” liiton hallitsemaan vapaata 
tahtoa ja ”muistin ja tunteen” liiton hallitsemaan 
tietämättömyyttä, sekä muut tietoisuuden lajit, 
kuten hienomotoriikka, sosiaalinen äly, moraali-
nen ajattelu, logiikka, suunnittelukyky, tilan 
hahmotus ja kokonaisvaltainen ajattelu. 17 Hän 
asetti ne ihmisaivoihin loistamaan tiedostumat-
toman mielen päälle, 18 hallitsemaan tietoisuutta 
ja tiedostumattomuutta, ja erottamaan ymmärryk-
sen tietämättömyydestä. Jumala näki, että niin oli 

http://www.evl.fi/raamattu/1992/1Moos.1.html
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hyvä. 19 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs 
päivä. 

20 Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja ja 
lennelkööt linnut ilmassa taivaankannen alla." 21 Niin 
Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olen-
not, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. 
Jumala näki, että niin oli hyvä. 22 Hän siunasi ne sano-
en: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää 
meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan pääl-
lä." 23 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä. 

20 Jumala sanoi: "Viliskööt id emootioita ja 
lennelkööt tiedostumattomat ajatukset yliminässä 
aivorungon alla." 21 Niin Jumala loi syvimmät 
mielen emootiot kuten ”vihan ja pelon” sekä 
”onnellisuuden ja surullisuuden” ja kaikki muut 
emootiot, jotka idissä vilisevät, sekä kaikki ajatus-
ten lajit, kuten uskomukset, arvot ja identiteetin. 
Jumala näki, että niin oli hyvä. 22 Hän siunasi ne 
sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja 
täyttäkää alitajunnan syvin taso, id ja tempera-
mentti, ja ajatukset lisääntykööt 
tiedostumattoman mielen päällä yliminässä." 23 
Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä. 

24 Jumala sanoi: "Tuottakoon maa kaikenlaisia 
eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja 
villieläinten lajit." Ja niin tapahtui. 25 Jumala teki 
villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaik-
ki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. 

24 Jumala sanoi: "Tuottakoon alitajunta kai-
kenlaisia identiteettimalleja, kuten työläiset, 
kauppiaat, papiston ja hallitsijat." Ja niin tapahtui. 
25 Jumala teki ihmisten identiteettimallit, joiden 

http://www.evl.fi/raamattu/1992/1Moos.1.html
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pohjana olivat villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset 
pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, 
että niin oli hyvä. 

26 Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, teh-
käämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja 
hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karja-
eläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan 
päällä liikkuu."27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, 
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän 
loi heidät. 28 Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Ol-
kaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja 
ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan 
lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liik-
kuu." 29 Jumala sanoi vielä: "Minä annan teille kaikki 
siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki 
puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne 
teidän ravintonanne. 30 Ja villieläimille ja taivaan lin-
nuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, 
minä annan ravinnoksi vihreät kasvit." Niin tapah-
tui. 31Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki 
oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä. 

26 Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, teh-
käämme hänet ajatukseksemme, annetaan hänelle 
mahdollisuus tulla Jumalan kaltaiseksi, ja hallit-
koon hän tiedostumattomia viettejä ja vaistoja, 
tietoisia ajatuksia, ajatusmaailman kaksinaisuutta, 
kehoaan ja kaikkia bakteereja ja viruksia, joita 
kehon sisällä ja pinnalla liikkuu." 27 Ja Jumala loi 
ihmisen ajatuksekseen, Jumalan täydelliseksi aja-
tukseksi hän hänet loi, tiedoksi ja elämäksi hän loi 
ihmisen. 28 Jumala siunasi heidät ja sanoi tieto-
elämälle: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyt-
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täkää tiedostumaton mieli ja puhdistakaa se val-
taanne. Vallitkaa idin emootioita, kuvailtavia 
ajatuksianne ja kaikkea, mikä yliminässä elää ja 
liikkuu." 29 Jumala sanoi vielä: "Minä annan teille 
kaikki uskomukset, joita yliminässä on, ja kaikki 
arvot ja identiteetin, joissa on käyttäytymistä ai-
heuttavat syyt. Olkoot ne teidän motivaationanne 
etsiä Tietoa. 30 Ja tunteelle ja järjelle sekä muistil-
le ja luovuudelle ja kaikelle, mikä yliminässä elää 
ja liikkuu, minä annan mitattavuuden ja vertailu-
kohdat." Niin tapahtui. 31 Ja Jumala katsoi 
kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja 
tuli aamu, näin meni kuudes päivä. 

1 Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki 
mitä niissä on. 2 Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja 
seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. 3 Ja 
Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska 
hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyös-
tään. 4 Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa 
saivat alkunsa silloin kun ne luotiin. 

1 Näin tulivat valmiiksi tietoisuus ja tiedos-
tamaton mieli ja kaikki, mitä niissä on. 2 Jumala 
oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä 
päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. 3 Ja Jumala 
siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska 
hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyös-
tään. 4 Tämä on kertomus siitä, kuinka ihmisen 
mieli, eli tietoisuus ja tiedostumaton mieli, saivat 
alkunsa silloin, kun ne luotiin. 
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Uskoa tarvitaan, jotta voi löytää. Tiedettä tarvi-
taan, jotta voi erottaa oikean väärästä. Siunattuja ovat 
he, jotka uskovat ennen tiedettä – he luovat tieteen. Jos 
ihmiset eivät ymmärrä heitä, he luovat uskonnon. 
  



85 

Ain laulain työtäs tee 

 
Sattuipa kerran niin, että erämaassa asuvan 

perheen esikoinen oli sairastunut. Perheen äiti oli 
huolesta sairaana, kun hän joutui katsomaan po-
jan nopeasti pahenevaa ja kivuliasta tautia. Äiti 
tutki sukunsa reseptikirjoja ja löysi sairauteen 
vastalääkkeen. Ainoa mutka matkassa oli se, että 
nyt oli sapatti, ja lääkkeeseen olisi tarvittu kiehu-
vaa vettä, eikä matalassa majassa ollut yhtään 
polttopuita jäljellä. 

 
Perheen äiti ympäripuhui miehensä lähte-

mään leirin laitamille etsimään polttopuita. Olihan 
perheen rakas poika pelastettava, muuten koko 
suvun liekki uhkaisi sammua. Kiltti ja nöyrä isä 
teki työtä käskettyä. 

 
Israelilaisten ollessa autiomaassa tavattiin muuan 

mies keräämästä polttopuita sapattina. Ne, jotka olivat 
tavanneet hänet puita keräämästä, veivät hänet Moosek-
sen, Aaronin ja kansan eteen. Miestä pidettiin 
vangittuna, koska ei vielä ollut selvää määräystä siitä, 
mitä tällaisessa tapauksessa oli tehtävä. Silloin Herra 
sanoi Moosekselle: "Se mies on surmattava. Kansa kivit-
täköön hänet kuoliaaksi leirin ulkopuolella." Niin 
kansa vei miehen leirin ulkopuolelle ja kivitti hänet hen-
giltä Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti. 
(4. Moos. 15:32-36) 
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Saatana oli hyvillään, sillä kokonainen kansa 
oli mennyt hänen vipuunsa. Nämä kaikki ihmiset 
olivat tehneet työtä sapattina, kun he olivat van-
ginneet miehen, vieneet hänet leirin ulkopuolelle 
ja kivittäneet hänet. Silloin Saatana iski kyntensä 
heihin, ja he kaikki olivat kirottuja elämänsä lop-
puun asti. 

 
Onneksi Saatanan pikkuepisodi ei jäänyt 

Jumalalta huomaamatta. Saatana nimittäin oli 
astunut omaan ansaansa ja ryhtynyt työhön sapat-
tina saadakseen kokonaisen kansakunnan 
vipuunsa. Tämän vuoksi itse Jumala kirosi Saata-
nan ja hänen katalat suunnitelmansa. Toki myös 
tämä kiroaminen oli työtä, ja nythän oli sapatti, ja 
sen vuoksi Suuri Neuvosto joutui kokoontumaan. 
Hätäkokouksen aiheena oli Saatanan ja Jumalan 
kivittäminen. 

 
Juuri kun Suuri Neuvosto oli jo kasassa ja 

alkanut pohtia Jumalan tekemää virhettä, neuvos-
ton varapuheenjohtaja huomasi tänään olevan 
sapatti. Näin myös Suuri Neuvosto joutui tuhoa-
maan kaikki jäsenensä kivittämällä, yksi 
kerrallaan. Kivitystä jatkettiin pareittain, niin että 
aina arvottiin, kumpi parivaljakosta kivitti toisen 
hengiltä. Eloonjääneet muodostivat aina uusia 
pareja keskenään ja jatkoivat samaa rataa. 

 
Kuten arvata saattaa, lopulta oltiin tilantees-

sa, jossa oli vain kaksi neuvoston jäsentä jäljellä. 
Myös he arpoivat elämästä ja kuolemasta, ja seu-
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raavaksi jäljellä oli vain yksi jäsen. Viimeiseksi 
jäänyt neuvoston jäsen mietti erilaisia tapoja saada 
kivitettyä itsensä hengiltä. Hän ajatteli voivansa 
heittää kohtuullisen suuren kiven ilmaan siten, 
että se alas tullessaan murskaisi hänen kallonsa. 
Sitten hän keksi, että hän voisi antaa kiven olla 
vain paikoillaan ja hypätä itse vuorenjyrkänteeltä 
alas pääedellä, ja näin halkaisten oman kallonsa. 

 
Vielä kaksi muuta itsemurhakeinoa keksitty-

ään, viimeinen neuvoston jäsen päätti muuttaa 
sääntöjä. Jäsen ajatteli, että hän oli nyt yksinjääty-
ään valmis käyttämään elämässään omaa 
harkintavaltaansa asioiden suhteen. Hän ajatteli 
näin: ”Jos se on sekä minulle että ihmiskunnalle 
parhaaksi, minä teen työtäni vaikka taukoamatta, 
ja laulaen.” 
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Maailman ensimmäinen kyyhkynen 

 
Kotka lensi korkealla taivaalla. Se näki suu-

ren kalan polskivan ja leikkivän ulapalla. Kotka 
tunsi jo, miten sen maha alkoi täyttyä helposta 
saaliista, kun se sukelsi ilman halki nappaamaan 
tämän jättivonkaleen. Juuri, kun lintu oli hotkai-
semassa kalan, koko maailma pysähtyi ja kala 
kysyi linnulta: ”Miksi me olemme vihollisia? Eikö 
sinulla ole tarpeeksi tilaa ilmoissasi ja maan päällä, 
josta saat jyrsijöitä ruoaksesi?” 

 
Lintu leijui ilmassa jähmettyneenä, vain 

muutaman sentin päässä kalan kyljestä, jonne se 
oli aikonut upottaa raatelukyntensä. Lintu sanoi: 
”Minähän toimin vain, kuten isäni minua opetti ja 
kuten äitinikin toimi ruokkiessaan minua. Eikö se 
ole hyvin ja oikein, kun seuraa omaa luontoaan?” 

 
Kala jatkoi: ”Sinä olet oppinut kaiken men-

neisyydestäsi, sinulle tärkeiltä opettajiltasi. Mutta 
eivätkö nämä samat säännöt ole aina olleet kaikil-
la muillakin linnuilla, ja juuri nämä säännöt ovat 
tehneet maailmastamme sen paikan, joka se tänä 
päivänä on. Olenko oikeassa?” 

 
Lintu tunsi sydämessään piston, se havaitsi 

toimineensa sokeasti koko elämänsä ajan seuraten 
vain kasvattajiensa esimerkkiä. Lintu ehti ajatella 
koko elämänsä alusta loppuun, ja se selkeästi oli 
tullut murrospisteeseen. Lintu sanoi: ”Sinä todella 
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sait minut miettimään ja ymmärtämään tätä maa-
ilmaa aivan uudella tavalla. Tästä eteenpäin minä 
aion olla rohkea ja rehti, aion …” 

 
Samassa suuri vesipeto, haikala, hyppäsi ve-

destä esiin ja haukkasi linnun hampaisiinsa. Sillä 
sekunnilla lintu oli syöty ja tilanne ohitse. 

 
Hai sanoi isohkolle, mutta silti itseään pie-

nemmälle kalalle: ”Kiitos sintti, tämä 
syöttitaktiikkasi toimii joka kerta.” Sitten kalat 
lähtivät uimaan kohti makeampia vesiä. 

 
Hain mahaan joutunut lintu ajatteli itsek-

seen: ”Miten voin koskaan oppia erottamaan 
väärän ja oikean opettajan toisistaan? He puhuvat 
usein niin samoja asioita.” Sitten lintu luovutti ja 
kuoli. Näin syntyi maailman ensimmäinen kyyh-
kynen. Kyyhkyset ovat siitä erikoisia lintuja, että 
mihin tahansa ne kulkevatkaan, ne osaavat aina 
katsoa auringosta ja kuusta reitin takaisin kotiin. 
Vaikka kyyhkynen eksytettäisi seitsemän kertaa, 
se aina löytäisi lopulta reitin takaisin kotiin. 
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Metamorfoosi 

 
Kerttu Leppäkerttu ja Sirkka Heinäsirkka ta-

pasivat vehreän pellon pientareella. Kerttu kysyi 
Sirkalta: ”Oletko nähnyt Perttiä viime aikoina?” 
Sitten Kerttu kertoi, miten Pertti oli auttanut 
häntä hädässä nostamalla hänet irti pienestä vesi-
lammikosta. Kertun hennot siivet olivat kastuneet 
aivan kokonaan, ja kun elämän hiipuminen alkoi 
olla jo varmaa, Pertti oli aivan puskista tullut ja 
vetänyt Kertun turvaan. 

 
Sirkka pyöritteli silmiään, eikä uskonut sa-

naakaan. ”Kyllä minä Pertin tunnen, sen 
vätyksen, joka makaa päivät pitkät, eikä huolehdi 
muusta kuin vain omasta ruokailustaan”, se sanoi. 

 
Sirkan puhe kuulosti aivan oudolta Kertun 

korville. Kerttu jatkoi äänen: ”Mutta Pertti tuli 
lentämällä ja auttoi minut turvaan. Hän jopa roh-
keasti uhmasi omaa henkeään, sillä niin vaikea oli 
tuo iltasateen jälkeinen tilanne.” 

 
Sirkka oli selvästi hieman näreissään. Se oli 

tuntenut Pertti Toukan aivan pienestä matosesta 
asti, ja nyt Kerttu oli mennyt lankaan ja luuli tuos-
ta saamattomasta vätyksestä jotain aivan 
ihmeellisiä asioita. 

 
Sirkka ei millään kyennyt ymmärtämään, että 

osa toukista koteloituu ja muuttuu perhoseksi. 
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Oppilas jäi pohtimaan tätä mestarin tarinaa. 

Seuraavana aamuna, vanhan kaivon luona, oppi-
las kysyi mestarilta: ”Kumpi sitten oli oikeassa, 
Kerttu vai Sirkka?” 

 
Mestari vastasi hieman pettyneenä oppilaan 

kykenemättömyyteen itse selvittää tätä arvoitusta: 
”Molemmat.” Mitään muuta mestari ei tuona 
päivänä sanonut. 

 
Oppilas heräsi seuraavana yönä erikoisesta 

unesta. Hän pohti itsekseen, miten jotkut täysin 
vastakohtaiset asiat voivat olla totta ihmisen elä-
mässä, mutta eri aikana. Sitten oppilasta 
hymyilytti: ”Jos minä haluan oppia tuntemaan 
Pertin, minun ei kannata kuunnella Sirkkaa eikä 
Kerttua, vaan keskustella suoraan Pertin kanssa.” 

 
Sitten oppilas vielä mietti, että olikohan se 

sattumaa, että myös hänen nimensä oli Pertti. 
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Kaksi lasta ja koiraa 

 
Sitten oli tullut immelle aika synnyttää. Ku-

kaan ei sitä osannut odottaa, milloin se tapahtuisi 
tai miten. Ainoa, jolla oli jokin haju tulevista ta-
pahtumista, oli talon koira – tai oikeastaan kaksi 
koiraa. 

 
Kun ensimmäinen lapsi pukattiin tähän maa-

ilmaan, synnytys meni hyvin ja ihmiset iloitsivat 
uudesta elämästä. Lapsi kapaloitiin ja aseteltiin 
nättiin petiin makoilemaan. Perhettä oli siunattu 
koko elämän ajan hyvällä toimeentulolla ja suurel-
la omaisuudella. 

 
Synnytyshuoneessa oli paikalla myös toinen 

talon koirista. Juuri tämä koira oli saanut kasvaa 
aivan, kuten se oli itse halunnut, ilman turhia 
rajoittavia sääntöjä. Heti kun koiralle tuli mahdol-
lisuus, se kusi lapsen päälle kehtoon ja hyökäten 
puri siltä oikean käden irti. Kukaan ei ehtinyt 
tehdä mitään, niin arvaamaton ja traaginen oli 
tämä yllätyshyökkäys. Lapsen tuoma valo ja elämä 
hiipuivat pois kuin päivän viimeinen valonsäde. 
Talon isäntä lopetti koiran. 

 
Hirvittävä tragedia jätti jälkensä tähän nuo-

reen perheeseen. Talon herrasväki ei millään 
voinut antaa itselleen anteeksi sitä, että he olivat 
hetkeksi nukahtaneet levolle ja näin ollen koira oli 
päässyt raatelemaan suojaamattoman lapsukaisen. 
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Traumoista ja jatkuvasta masennuksesta kärsinyt 
parivaljakko ajautui pois talostaan ja pian he me-
nettivät koko omaisuutensa. Tunnelma johti 
ojasta allikkoon, kun omaisuuden lisäksi myös 
perheen ystävät ja sukulaiset käänsivät nuorelle 
parille selkänsä. Kaikki jättivät heidät oman on-
nensa nojaan. 

 
Muutaman kuunkierron jälkeen nuoripari 

kohtasi uskomattoman yllätyksen. He olivat ajau-
tuneet kiertolaisiksi ja pukeutuneet vain rääsyihin, 
kun yhtäkkiä, kuin salama kirkkaalta taivaalta, 
lapsensa menettänyt äiti tunsi vatsansa pohjassa 
uusia liikkeitä. Yllätys oli luonnollisesti kova. 
Seuraavan yön unessa parille kerrottiin, miksi 
heille väistämättä oli pitänyt käydä niin kuin oli 
käynyt, ja että nyt oli tullut valinnan hetki. Valinta 
oli loppujen lopuksi helppo, ja se tehtiin yksissä 
tuumin. Perheen koira seurasi vierestä. 

 
Puolen vuoden päästä oltiin jälleen samassa 

tilanteessa kuin aivan aluksi. Toista lasta rauhassa 
hengiteltiin ulos maailmaan. Enää ei ympärillä 
ollut valtavaa kartanoa ja farmariautoa, vaan ma-
japaikkaa oli haettu hieman sieltä täältä. 
Pariskunta ei kuulunut mihinkään ismiin tai aat-
teellisiin yhdistyksiin, eivätkä he olleet 
tunnustaneet tiedettä Jumalan asemaan, ja näin he 
olivat jääneet täysin yksin – ilman sukua, ystäviä 
tai edes työtovereita. Jostain rannanpusikosta, he 
olivat majakolonsa löytäneet ja sinne nyt toista 
lasta pukattiin tulemaan – kaikkien pieneliöiden 
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keskelle. Jälleen synnytys meni hyvin, ja selvästi 
kaikkensa antanut äiti ja isä iloiten laskivat toisen 
lapsen kaarnasta vuoltuun kehtoonsa. Sitten isä ja 
äiti nukahtivat.  

 
Koira oli ollut surullinen koko puolenvuo-

den ajanjakson. Hän menetti rakkaan veljensä, 
kun isäntä oli suuttunut sille ja lopettanut sen 
entisen kodin takapihalla, vajan takana. Koira oli 
koko tämän ajan kaivannut veljeään, mutta samal-
la hän oli kulkenut isännän ja emännän mukana 
pitkin maita ja mantuja. Vastaan oli tullut paljon 
ihmisiä erilaisten huolten ja syntitaakkojen kanssa. 
Koira oli oppinut näkemään ihmisten silmistä 
heidän perimmäisen kärsimyksen syyn, muttei se 
piskiraukka ollut osannut auttaa ketään. Vaikka 
kärsiminen on raskasta, on myös kärsimyksen 
todistaminen raskasta. 

 
Kun koira huomasi isäntäväen nukahtaneen, 

se pohti miten tämä lyhyt vuosi oli tuntunut mon-
ta kertaa pidemmältä ajalta – aivan kuin jokainen 
päivä olisi ollut viikon mittainen. Koira oli ym-
märtänyt matkansa aikana, että ainoa seikka, joka 
sen kiinnitti menneisyyteensä, oli muisto kuollees-
ta veljestä. Miksi tuon muiston piti juuri nyt 
nousta pintaan, kun valvojatkin olivat nukahta-
neet – kaikki riippui nyt koirasta. 

 
Koira hiipi sipsuttaen kaarnasta vuollun 

kehdon kylkeen ja nousi katsomaan siellä inuavaa 
lasta. Kun koira näki lapsen kasvot, ne häikäisivät 
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hänen silmänsä niin, ettei edes silmien sulkemi-
nen auttanut mitään. Tuntui kuin koko sielu olisi 
kylpenyt puhdistavassa tulessa, ollen yhtä tulen 
kanssa. Samassa koira ymmärsi koko menneisyy-
tensä palaneen pois. Koira kääntyi hiljaisen 
varovasti, ja asettautui kehdon vieraan makaa-
maan. Ensimmäistä kertaa elämässään se tiesi nyt 
tasan tarkkaan oman paikkansa, eikä se enää kos-
kaan tulisi siitä muuttumaan. Siitä eteenpäin koira 
vartioi tätä lasta, eikä koskaan antanut tapahtua 
sille mitään pahaa. 
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Ihminen meni parantajan luo 

 
Ihminen meni parantajan luo ja pyysi paran-

tajaa parantamaan itsensä. Ennen hoitoa ja 
hoidon ajan, sekä vielä hoidon jälkeen tuo ihmi-
nen mietti, ettei hän usko parantamiseen tai 
parannukseen. Hän ei koskaan parantunut – ja 
siitä hän syytti parantajaa. 

 

Toinen ihminen meni parantajan luokse ja 
pyysi parantamaan itsensä. Ennen hoitoa ja hoi-
don ajan, sekä vielä hoidon jälkeen tuo toinen 
ihminen mietti, että hän kyllä uskoo parantami-
seen, mutta ei parannukseen. Toinen ihminen 
parantui ja hän kiitti siitä parantajaa – vuoden 
päästä hänen tilanne oli pahempi kuin alussa. 

 

Kolmas ihminen meni parantajan luokse ja 
pyysi parantamaan itsensä. Ennen hoitoa ja hoi-
don ajan, sekä vielä hoidon jälkeen tuo kolmas 
ihminen mietti, että hän kyllä uskoo parannuk-
seen, mutta hän ei usko parantajaan. Kolmas 
ihminen ei parantunut hoidon jälkeen, eikä hän 
syyttänyt siitä ketään, mutta vuoden päästä hän 
oli parantunut. 

 

Neljäs ihminen meni parantajan luokse ja 
pyysi parantamaan itsensä. Ennen hoitoa ja hoi-
don ajan, sekä vielä hoidon jälkeen tuo neljäs 
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ihminen mietti, että hän kyllä uskoo parantajaan, 
ja hän uskoo myös parannukseen. Neljäs ihminen 
parantui siltä seisomalta, ja hän kiitti siitä Jumalaa. 
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Jeesus tulee, oletko valmis? 

 
Uskovainen pysäytti minut ja sanoi: ”Jeesus 

tulee, oletko valmis?” 
 
Pohdin asiaa itsekseni, että tosiaan, olenko 

valmis siihen. 
 
Pohdin sitten minut pysäyttäneelle ihmiselle 

ääneen: ”Minne Jeesus tulee?” Jos Jeesus tulee 
tänne Suomeen, onko Suomi muita maita parem-
pi? Ovatko täällä olevat ihmiset muita parempia? 
Onko suomalaiset valittu kansa? 

 
Sitten pohdin, tuleeko Jeesus taivaasta, tuol-

ta ylhäältä avaruudesta? Entä jos hän tuleekin 
vasta 12 tunnin päästä, niin silloinhan hän tulisi 
päinvastaisesta suunnasta, eli tämän hetken per-
spektiivistä katsottuna alhaalta, maan alta. Jos 
Jeesus tulisi taivaista, eikö taivaan linnut ja satellii-
tit olisi ennen meitä vastaanottamassa hänen 
viestinsä? Toisaalta jos hän tulisikin maan alta, 
eivätkö kalat, maan sisässä elävät ja tietoliikenne-
kaapelit nappaisi hänen viestinsä ennen meitä? 

 
Sitten aloin pohtia, että tuleeko Jeesus men-

neisyydestä? Jos hän tulisi eilisestä tai vuosien 
takaa, eikö hänen olisi pakko saavuttaa minut 
muistini kautta? Tai jos minun pitäisi opiskella 
häneen liittyviä asioita, niin eikö hän saavuttaisi 
minut järkeni kautta? Onko muisti tai järki siis se 
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tärkein sielun osa? Jos näin olisi, eivätkö kirjan-
oppineet, muistitekniikoiden mestarit ja 
akateemiset ihmiset olisi jo kohdannut Jeesuksen 
ennen meitä? 

 
Entä jos Jeesus tulisikin tulevaisuudesta? Jos 

hän odottaisi minua huomisessa tai vuosien pääs-
tä, eikö minun ainoa keino saavuttaa hänet olisi 
luovuuden kautta? Entä jos en osaisikaan sitten 
kohdatessamme reagoida oikein, vaan tunteet 
saisivat vallan ja toimisin jotenkin väärin? Onko 
siis luovuus tai tunteet se tärkein sielun osa? Jos 
näin olisi, eivätkö tunteelliset, luovat taiteilijat 
olisi jo kohdannut Jeesuksen ennen meitä? 

 
Sitten pohdin, tuleeko Jeesus kuitenkin tie-

toisuuden kautta? Onko sillä jokin merkitys, mitä 
kieltä puhun, millä järjestelmällä käsittelen nume-
roita tai kuinka hyvin osaan esittää asiani 
retorisesti? Jos näin olisi, silloinhan Jeesus tulisi 
vasta paljon myöhemmin, sitten kun evoluutio on 
kehittänyt tätä tuoreinta osaansa ihmisessä mah-
dollisimman paljon lisää. En haluaisi olla 
etuajassa. 

 
Mutta mitä jos Jeesus tuleekin alitajunnan 

kautta? Niin, tiedostumaton mieli - tuo evoluuti-
on kannalta varhaisin osa mielen järjestelmästä, 
olisiko se oikea paikka? Eikö se ole muuten jo 
jokaisella eläimelläkin käytössä valmiina paketti-
na? Voi, näinhän Jeesus olisi jo tullut ainakin 
kymmeniä miljoonia vuosia sitten, niin kauan 
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kuin tiedostumaton mieli on ohjannut elämää. En 
haluaisi olla myöhässä. 

 
Jouduin pohtimaan koko asiaa uudemman 

kerran. Jos Jeesus tulee, mistä hän tosissaan sitten 
oikein tulee? Jos hän ei voi tulla ylhäältä, ei alhaal-
ta, ei oikealta tai vasemmalta, ei edestä tai takaa, ei 
menneisyydestä tai tulevaisuudesta, niin mistä hän 
oikein sitten tulee? Jäljellä jää vain yksi vaihtoeh-
to. Jeesus tulee ”tässä ja nyt”. 

 
Apua. Mitä on ”tässä ja nyt”? ”Tässä” on 

juuri tämä paikka, jossa minun kehoni majailee. 
”Nyt” on juuri tämä aika, jossa mieleni majailee. 
Onko Jeesus siis tulossa, ”tässä”, minun kehooni, 
ja ”nyt”, minun mieleeni? Kristus ei jätä meille 
montaakaan mahdollisuutta, hän tulee läpi sydä-
mestäni joko ”tässä ja nyt”, tai sitten hän ei tule 
koskaan missään. 

 
Jos Jeesus tulee esiin minun sydämestäni, 

”tässä ja nyt”, niin mikä sitä on sitten tähän asti 
estänyt? Eikö ”tässä ja nyt” ole minun kehoni ja 
mieleni mukana jokainen hetki? Hei, onko esteek-
si muodostunut juuri se, etten ole ollut valmis? 
Aivan: ”Jeesus tulee, oletko valmis?” Mutta mikä 
ei ole ollut valmis? Ai, sydämeni. Mikä on sydän? 
Mikä on tuo voima, joka sykkii ja pitää elämää yllä 
sisälläni? Se taitaa olla tahto. Minun tahtoni. Mi-
nun tiedostumaton tahtoni. Eikö minun tahtoni 
olekaan ollut valmis, vaikka olen kaikki nämä 
vuodet luullut niin? Siksihän olen odottanut Jee-
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susta ja etsinyt häntä kaukaa menneisyydestä ja 
tulevaisuudesta, sekä maan alta ja taivaista. 

 
Jeesus on jyrkkä. Jos hän ei ole sydämessä, 

tahto ei ole valmis. Jos hän on sydämessä, tahto 
on valmis. Mikä mittaa onko tahto valmis? No 
sen mittaa se, onko ihminen valmis kieltämään 
itsensä. Onko ihminen valmis luopumaan ensin 
koko omaisuudestaan, ja vielä tämän jälkeen onko 
hän valmis luopumaan koko sielustaan ja persoo-
nallisuudestaan, eli kadottamaan oman elämänsä. 
Onko ihmisen tahto suurempi tätä maailmaa ja 
sen houkutuksia kohtaan, kuin se on Jumalaa 
itseään kohtaan. Kyse on lopulta vain yhdestä 
taistelusta – ihmisen oma itsekäs tahto vastaan 
Jumalan tahto. 

 
Kaiken tämän pääteltyäni ja kerrottuani sa-

man minut pysäyttäneelle ihmiselle, kysyin 
häneltä itseltään: ”Jeesus tulee, oletko sinä oikeas-
ti valmis ensin ottamaan hänet vastaan ja sitten 
vielä seuraamaan häntä samalla kadottaen itsesi ja 
kaiken mitä olet tähän asti pitänyt sinulle tärkeä-
nä? Oletko valmis kestämään kaikki ne tuskat, 
joita sielu raukka käy läpi, kun sitä vieroitetaan 
kaikista sille rakkaimmista kiinnittymisen kohteis-
ta, kuten omaisuudesta, saavutuksista, perheestä, 
suvusta, ystävistä, harrastuksista, lempivaatteista, 
hyvästä ruoasta ja juomasta, seksuaalisuudesta ja 
liikuntatottumuksista? Oletko valmis menemään 
läpi upottavan alkuveden, varjojen laakson ja 
tulisen helvetin, vain siksi, että Jeesus sanoi ’luovu 
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kaikesta ja seuraa minua’. Oletko sinä valmis 
juomaan tämän maljan ja ottamaan vastaan tämän 
kasteen?” 

 
Minut pysäyttänyt ihminen ihmetteli minua 

ja höpinöitäni sekä jatkoi sitten matkaansa. Näin 
miten hän pysäytti seuraavan ihmisen ja kysyi 
häneltä: ”Jeesus tulee, oletko valmis?” 

 
Joskus ne kysymykset, joita esitämme muille 

ihmisille, ovatkin tarkoitettu meille itsellemme. 
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Tapahtukoon sinun tahtosi 

 
Mies rukoili Jumalan tahdon toteutumista. 

Näin hän teki joka ilta kuukauden ajan. Sitten 
vaikeudet alkoivat. Ensin mies sai potkut työs-
tään. Hän ei millään voinut ymmärtää, miksi 
potkut tulivat juuri nyt, kun hän oli vihdoin alka-
nut antautumaan itseään suuremmalle tahdolle. 
Seuraavaksi miehen ystävät pettivät hänet ja moni 
vuosia kestänyt ystävyyssuhde tuli päätökseen 
yksi toisensa jälkeen. Mies alkoi epäillä Jumalaa, 
eikö hän ollutkaan kuullut miehen epätoivoista 
rukousta. 

 
Ei kulunut montaakaan päivää, kun mies sai 

pankista ilmoituksen, jonka mukaisesti hänen 
koko omaisuutensa joudutaan jäädyttämään. Käy-
tännössä tämä tarkoitti sitä, että mies joutui nyt 
muuttamaan pois kotoaan, luopumaan autostaan 
ja sen mukana kaikesta muusta rahanarvoisesta 
omaisuudestaan. Ilman työtä ei voinut olla velkaa, 
eikä siten omaisuuttakaan. Mies alkoi katkeroitua 
Jumalalle. 

 
Parin kuukauden kuluttua myös miehen 

vaimo oli kääntänyt hänelle selkänsä ja muuttanut 
anoppilaan asumaan. Mies istui yksin vuokrakak-
sionsa lattialla ja pohtia kokemaansa. 
Ensimmäistä kertaa elämässään mies oli jäänyt 
täysin yksin, joutunut kohtaamaan jokaisen pel-
konsa, ja häneltä oli käytännössä viety kaikki, mitä 
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hän oli koskaan pelännyt menettävänsä. Mies 
pohti, ettei hänellä ollut enää ulkoisesti mitään, 
minkä vuoksi elää, eikä hänellä ollut enää edes 
sisäisesti mitään, minkä vuoksi elää. Tuolla het-
kellä mies koki henkisen kuoleman, ja Jumala 
ilmestyi hänelle. Mies kiitti Jumalaa, sillä nyt hän 
ymmärsi kaiken. 
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Lääke kaikkiin sairauksiin 

 
Mies jonotti taivaiden salaisen oven luona. 

Hän pohti elämäänsä taaksepäin ja totesi iloisena 
antaneensa kaikkensa tavoitellakseen unelmaansa. 
Mies oli kehittänyt suurenmoisen lääkkeen, jonka 
avulla oli parantunut jo kymmeniätuhansia ihmi-
siä ympäri maailman. Mies oli melko varma 
sisäänpääsystään taivaiden valtakuntaan. 

 
Sitten tuli miehen vuoro. 
 
Yhtäkkiä mies huomasi tippuvansa kohti 

pohjatonta syvyyttä. Hän ei millään voinut käsit-
tää, miksi näin kävi. Miksi salainen ovi ei 
auennutkaan, vaikka kaikki edellytykset piti olla 
kunnossa. 

 
Ylin enkeli ilmestyi miehen viereen putoami-

sen aikana. Enkeli sanoi, että voisi nyt vielä 
vastata miehen kysymyksiin, ennen kuin unoh-
duksenmeren pohja tulisi vastaan. 

 
Mies tivasi enkeliltä: ”Minähän pyhitin koko 

elämäni palvellakseni ihmiskuntaa, ja työni vuoksi on jo 
parantunut lukemattomia ihmisiä. Miksi en päässyt 
sisään ahtaimmasta portista?” 

 
Enkeli avasi miehen elämänfilminauhan. 
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Miehen tajuntaan alkoi virrata muistoja sieltä 
täältä. Mies ymmärsi nyt oman tarinansa myös 
muiden ihmisten näkökulmasta. Mutta sitä mies 
ei edelleenkään ymmärtänyt, miksi hänen hyvät 
tekonsa jäivät ilman palkkiota. 

 
Enkeli pysäytti nauhan ja sanoi: ”Huomaatko 

tässä kohdassa, miten tuo nuori poika pyysi sinulta 
apua?” Mies kertoi muistavansa tilanteen oikein 
hyvin. ”Olisin auttanut häntä, ellen olisi ollut niin 
työllistetty tämän lääkkeen kehittämisen parissa”, mies 
virkkoi. Enkeli sanoi: ”Oikein hyvä - siksi sinä et 
saakaan rangaistusta, vaan ainoastaan unohduksen.” 

 
Mies tunsi olonsa epäreiluksi ja vaati selitys-

tä: ”Tuo poika oli kyllä hyvä, mutta eihän hän saanut 
mitään näkyvää aikaiseksi. Miksi siis minun olisi pitä-
nyt jättää hyvä työ kesken ja auttaa häntä?” Enkeli 
samaistui miehen tilaan ja vastasi: ”Tuo poika oli 
hän, jonka oli tarkoitus tulla. Hän tuli, ja hän teki 
osansa. Loppu oli kiinni ihmisistä, juuri sinun kaltaisis-
tasi – heistä, joilta poika pyysi apua.” Enkeli jatkoi 
vielä: ”Poika toteutti suurta suunnitelmaa, yhden ja 
ylimmän tahtoa. Tämän vuoksi, kun poika pyysi sinulta 
apua, sinä et torjunut vain häntä, vaan myös yhden ja 
ylimmän, hänen tahtonsa kautta.” 

 
Mies ei enää osannut sanoa mitään. Miten 

hän olisi voinut tuntea yhden ja ylimmän tahdon 
eläissään? 
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Enkeli vaistosi miehen sydämen murheen ja 
koki velvollisuudekseen sanoa vielä jotain. Enkeli 
sanoi: ”Yhden ja ylimmän tahdon löytää, kun ei luovu 
vain pahoista ja huonoista teoista ja ajatuksista, vaan 
myös omasta mielestään hyvistä ja oikeista teoista ja 
ajatuksista. Paraskaan teko ei ole mitään, jos se ei ole 
yhden ja ylimmän tahdon mukainen. Sinä kehitit lääk-
keen yhteen vakavaan sairauteen, mutta sinua 
lähestyneellä pojalla oli sielussaan lääke kaikkiin sai-
rauksiin.” 
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Älä koskaan unohda 

 
Äiti sanoi opiskelemaan lähtevälle lapselleen: 

”Älä koskaan unohda, mistä sinä tulet.” 
 
Isoisä kertoi sotavuosista ja totesi suvun 

nuorimmille yksi kerrallaan: ”Älä koskaan unoh-
da, mistä sinä tulet.” 

 
Pojasta herrasmieheksi kasvanut kuuli eliit-

tiyliopiston päättäjäispuheessa: ”Älä koskaan 
unohda, mistä sinä tulet.” 

 
Uuden terroristiporukan matkaan lähettänyt 

kouluttaja sanoi miehilleen: ”Älä koskaan unohda, 
mistä sinä tulet.” 

 
Suomalainen patriootti raivosi kotona lapsel-

leen: ”Älä koskaan unohda, mistä sinä tulet.” 
Sekä lauantai-iltana hän huusi tappelun keskellä 
maahanmuuttajalle: ”Älä koskaan unohda, mistä 
sinä tulet.” 

 
Juutalainen, muslimi ja kristitty syleilivät 

Aabrahamin nimessä toisiaan ja totesivat: ”Älä 
koskaan unohda, mistä sinä tulet.” 

 
Kulttuuriantropologi oli onnistunut päätte-

lemään ihmiskunnan yhteisen kantaisän ja hän 
totesi itselleen: ”Älä koskaan unohda, mistä sinä 
tulet.” 
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Tiedemies tutki galaksin keskustassa olevan 

supermassiivisen mustan aukon singulariteettipis-
tettä ja kuuli Jumalan kuiskaavan hänelle: ”Älä 
koskaan unohda, mistä sinä tulet.” 

 
Sitten ihminen unohti. Ja mitä enemmän hän 

unohti, sen lyhemmäksi historiaan hän pystyi 
enää näkemään. Ja mitä lyhemmäksi ihminen 
näki, sen vaikeammaksi hänelle tuli muistaa yksi 
tärkeimmistä käskyistä: ”Älä koskaan unohda, 
mistä sinä tulet.” 
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Orava ja kapteeni 

 
Ihminen voi olla Jumalan lapsi, kuten orava 

on osa luontoa, tai kuten kapteeni on osa laivaa. 
Kun ihminen tajuaa olevansa orava, tätä me kut-
summe itseoivallukseksi. Oravan kehittymistä 
kapteeniksi me kutsumme Suureksi Työksi. Ja 
kun kapteeni ottaa laivansa ohjaksiin, tätä me 
kutsumme Kirkastumiseksi. 
  



111 

Kaikki tiet vievät perille 

 
Kaikki tiet vievät perille, kunhan ei vain py-

sähdy ja luule jo olevansa perillä. Jos ihminen 
pysähtyy tiellään, hän kiinnittyy johonkin persoo-
nalliseen, omaan tiehensä. Näin identiteetti luo 
juuret maahan ja alkaa puhutella ihmistä Jumalan 
nimellä ”Minä Olen”. Pian ihminen sanoo: ”Minä 
olen kirjailija, maalari, elämäntapavalmentaja, 
parantaja, tai opettaja.” Näin helposti ihmisen 
identiteetti voi kiinnittyä, vain yhdessä sekunnissa. 
Tällöin henkinen matka taukoaa. 

 
Jalo ihminen on puolestaan kuin sveitsiläi-

nen linkkuveitsi, jolla on monta käyttötarkoitusta. 
Linkkuveistä kannetaan mukana metsäretkillä, 
koska se auttaa vähän kaikkeen, tuli vastaan mitä 
tahansa. Vastaavasti kukaan ei ota metsään mu-
kaan pianoa, jolla on vain yksi käyttötarkoitus. 

 
Jos olet löytänyt henkisellä tielläsi pianon ja 

nyt raahaat sitä mukanasi joka paikkaan, voit 
kysyä itseltäsi, onko tämä piano enää tarpeellinen. 
Se kyllä joskus on varmasti ollut tarpeellinen, ei 
kukaan löydä pianoa sattumalta. Mutta onko se 
enää tarpeellinen, vai joko mieli ja sielu olisivat 
valmiita ottamaan seuraavat askeleet eteenpäin. 

 
Jumalan koko nimi on ”Minä olen se, joka 

minä olen”. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että 
Jumalan nimi ei ole ”Minä olen se, joka minä jo 
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olin”, eikä se muuten ole myöskään ”Minä olen 
se, joka minä joskus tulen olemaan”. Jumalan 
nimi soi meidän jokaisen korvissa vain tässä ja 
nyt, ei menneessä tai tulevassa. Jos elät mennees-
sä, löydät masennuksen. Jos elät tulevassa, löydät 
ahdistuksen. Jos elät tässä ja nyt, löydän Jumalan 
nimen. Tämä nimi kyllä kuljettaa sinut mennee-
seen ja tulevaan, mutta lopulta se palaa 
ihanimpaan ja puhtaimpaan muotoonsa - siihen 
joka vain on, tässä ja nyt, ja sen takana, ikuisesti. 
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Rumpu soi 

 
Rumpu soi. 
Sen tahdissa poika musisoi. 
Sitten tahti transsin toi.  
Ajatuksissaan poika näki, 
miten maailman loi -  
Hän, joka näkee ja soi. 
 
Ja rumpu vain soi.  
Tahti rintaan panssarin loi. 
Ei sen läpi käy kuin aamunkoi. 
 
Suojattu olet iäks. 
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Taikapanssari 

 
Pojalla on taikapanssari. Panssarissa on po-

jan oman irtihakatun pään kuva. 
 
Panssari sanoi: ”Minä estän sisäisten sotien ulos-

pääsyn. Minä myös estän ulkoisten sotien sisäänpääsyn.” 
 
Poika oli ikuisesti varjeltu ja autuas. 
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Älkää uskoko 

 
Älkää uskoko unelmayhteiskuntaan. 
Älkää uskoko lihavaa ravintoneuvojaa. 
Älkää uskoko sairasta parantajaa. 
Älkää uskoko tietosanakirjoiksi tekeytyviä. 
Älkää uskoko ihmisiä miellyttäviä mystikoita. 
Älkää uskoko heitä, joita ihmiset ihailevat ja ra-
kastavat. 
Älkää uskoko henkisiä opettajia, joiden sanomaa 
te ette ymmärrä. 
Älkää uskoko henkisiä opettajia, joiden sanoman 
te ymmärrätte. 
Älkää uskoko mitään tai ketään. 
Älkää uskoko omia sanojanne, ajatuksianne tai 
tunteitanne. 
Älkää uskoko omaan luovuuteenne tai muistiku-
viinne. 
Älkää uskoko omaan tietoisuuteenne. 
Älkää uskoko itseänne. 
Älkää uskoko. 
Älkää. 
Älä. 
Äl. 
Ä. 
. 
 
Silloin aurinko nousee. 
Älkää uskoko tätä. 
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Ei tässä maailmassa voi 

 
Mestari kertoi: Se, ketä ihminen laskuttaa 

kertoo jotain hänen perheestään. Perhettähän ei 
kukaan laskuta. Kukaan meistä ei ole sisarukselta 
muuttopäivän jälkeen rahaa vailla, eikä äiti laske 
sairaan lapsensa hoitotunteja. Jos siis joku viisas 
sielu kertoo olevansa ihmiskunnan kanssa yksey-
dessä, samaa perhettä, niin miten hän enää voisi 
pyytää keneltäkään rahaa palvelustyöstään? Työ-
läinen tekee hyvää työtä rahasta, palvelija siksi, 
että se on oikein. Totisesti molemmat ovat palk-
kansa ansainneet. 

 
Oppilas ihmetteli: Mutta eihän kukaan voi 

elää tässä maailmassa ilman, että tienaa rahaa ja 
laskuttaa muita ihmisiä. 

 
Mestari vastasi: Minä en haluakaan elää tuos-

sa sinun maailmassasi. 
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Rajan takana, kanssa Odin 

 
Rajan takana minä tapasin Jumalan, joka oli 

nimen toviksi ottanut, ihan opetustarkoituksessa. 
Tuo Jumala, Odin, sanoi: ”Nyt opetan sinulle 
palavasta talosta ja kotoa pois ajetusta koirasta.” 

 
”Kun koira jättää kehossaan kodin, ja mie-

lessään koodin, on hän todella kotoa pois ajettu. 
Silloin on aika uhrata itselle itse”, näin sanoi 
Odin. 

 
Kun itse itselle uhrataan, Odin kysyy: ”Nä-

etkö enää koodin tai kodin?” Vastasin, etten: 
”Näen vain oodin.” 

 
Ilolaulu raikaa, ja ihmeistä suurin on silmän 

edessä. Ei enää jumalia, tai muita kuita, vaan 
pelkkä ihminen. 

 
Vesittynyt uskoni maailmaan palaa. 
 
Uskon ihmeisiin, sillä Uskon ihmisiin. 
 
Kun rinkiin keräännytään vertailemaan, ke-

nellä on suurin ihme – lopulta ihminen voittaa. 
 
Vielä kysyi Odin: ”Ymmärrätkö nyt miksi 

keihäineni sodin ja sairauksia podin?” 
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Vastasin kyllä: ”Siksi että asioita pohdin ja 
tehdä tohdin – sain uuden moodin.” 

 
Tämä on tarina siitä, miten minä sain uuden 

moodin, eli kodin ja koodin. Ja silloin häipyi 
Odin. 
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Kun luovut, niin saat 

 
Kun luovut suvusta, saat perheen. 
Kun luovut perheestä, saat puolison. 
Kun luovut tutuista, saat ystäviä. 
Kun luovut asunnosta, saat kodin. 
Kun luovut älystä, saat viisauden. 
Kun luovut seksistä, saat elinvoiman. 
Kun luovut omasta maailmasta, saat jumalallisen 
tarkoituksen. 
Kun luovut vähästä, saat paljon. 
Kun luovut paljosta, saat kaiken. 
Kun luovut kaikesta, saat salaisuuksista suurim-
man. 
Mutta jos luovut näistä jostain väärästä syystä, et 
saa mitään. 
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Oli kaksi rakentajaa ja kolme työ-
miestä 

 
Olipa kerran kaksi rakentajaa ja kolme työ-

miestä. Vanhin näistä työmiehistä tuli ahneeksi ja 
kateelliseksi. Hän halusi itse omistaa rakennus-
liikkeen ja siten saada enemmän rahaa, kunniaa ja 
valtaa. Vanhin työmies punoi juonen, jolla hän 
mustamaalasi rakentajat ja näin valheella voitti 
puolelleen kaksi muuta työmiestä. 

 
Rakentajat olivat surullisia kuullessaan pe-

toksesta ja työmiesten päätöksestä lopettaa työt. 
 
Työmiehet korottivat keskenään vanhimman 

työmiehen johtajakseen ja alkoivat työskennellä 
hänen esimerkkinsä mukaisesti. Työmaita tuli ja 
meni. Jossain vaiheessa nuoremmat työmiehet 
olivat tilanteessa, jossa vanhin työmies – hän, joka 
väitti olevansa rakentaja – oli juopotellut raken-
nustyömaan kassan ja jättänyt nuoremmat 
selittämään vaikeaa tilannetta asiakkaille. 

 
Yhdessä nuoremmat työmiehet katuivat pää-

töstään lähteä pois edellisestä työpaikastaan. 
Työmiehet keräsivät rohkeuttaan ja he menivät 
pyytämään vanhaa työtään takaisin. Heidän työ-
paikkansa oli jo kuitenkin täytetty toisilla 
työmiehillä, sillä onhan rakentajilla oltava aina 
sama määrä työmiehiä. Tässä kysytään ymmär-
rystä.  
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Ykseys ja moneus 

 
Alussa on Jumala. Ja Jumala on yksi. Tuosta 

Jumalasta koko luomistyö on lähtöisin, ja tuo 
Jumala on luomistyö. Lopussa on lukematon 
määrä erilaisia luomistöitä. Erilaiset luomistyöt 
ovat kuitenkin kaikki lähtöisin yhdestä ja samasta, 
ja siksi lopussa ykseys ja moneus ovat yksi ja sama 
Jumala ja luomistyö. Yksi on kaikki, ja kaikki on 
yksi. 

 
Alussa on idea. Ja idea on yksi. Tuosta ideas-

ta koko tietoisuus on lähtöisin, ja tuo idea on 
tietoisuus. Lopussa on lukematon määrä erilaisia 
tietoisuuksia. Erilaiset tietoisuudet ovat kuitenkin 
kaikki lähtöisin yhdestä ja samasta, ja siksi lopussa 
ykseys ja moneus ovat yksi ja sama idea ja tietoi-
suus. Yksi on kaikki, ja kaikki on yksi. 

 
Alussa on totuus. Ja totuus on yksi. Tuosta 

totuudesta kaikki tieto on lähtöisin, ja tuo totuus 
on tieto. Lopussa on lukematon määrä erilaista 
tietoa. Erilaiset tiedot ovat kuitenkin kaikki läh-
töisin yhdestä ja samasta, ja siksi lopussa ykseys ja 
moneus ovat yksi ja sama totuus ja tieto. Yksi on 
kaikki, ja kaikki on yksi. 

 
Alussa on elämä. Ja elämä on yksi. Tuosta 

elämästä kaikki elävä on lähtöisin, ja tuo elämä on 
elävä. Lopussa on lukematon määrä erilaista elä-
vää. Erilaiset elävät ovat kuitenkin lähtöisin 
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yhdestä ja samasta, ja siksi lopussa ykseys ja mo-
neus ovat yksi ja sama elämä ja elävä. Yksi on 
kaikki, ja kaikki on yksi. 

 
Alussa on tsygootti. Ja tsygootti on yksi. 

Tuosta tsygootista koko ihminen on lähtöisin, ja 
tuo tsygootti on ihminen. Lopussa on lukematon 
määrä erilaisia soluja. Erilaiset solut ovat kuiten-
kin kaikki lähtöisin yhdestä ja samasta, ja siksi 
lopussa ykseys ja moneus ovat yksi ja sama 
tsygootti ja ihminen. Yksi on kaikki, ja kaikki on 
yksi. 

 
Alussa on ensimmäinen ihminen. Ja ihminen 

on yksi. Tuosta ensimmäisestä ihmisestä koko 
ihmiskunta on lähtöisin, ja tuo ensimmäinen ih-
minen on ihmiskunta. Lopussa on lukematon 
määrä erilaisia ihmisiä. Erilaiset ihmiset ovat kui-
tenkin kaikki lähtöisin yhdestä ja samasta, ja siksi 
lopussa ykseys ja moneus ovat yksi ja sama ihmi-
nen ja ihmiskunta. Yksi on kaikki, ja kaikki on 
yksi. 
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Minä rakastan sinua 

 
Uskovainen pysäytti minut kadulla ja sanoi: 

”Jeesus rakastaa sinua.” 
 
Minä vastasin hänelle: ”Minä rakastan si-

nua.” 
 
Uskovainen ei ymmärtänyt lainkaan, mistä 

minä puhuin hänelle. Vaikutti siltä kuin hän olisi 
jopa suuttunut minulle. 

 
Päästin hänet pinteestä sanomalla: ”No ei 

nyt sentään. Jeesus rakastaa sinuakin.” 
 
Joskus kun me opettelemme jotain tärkeää asiaa, 

saatamme ulkoistaa sen muihin ihmisiin. Toisinaan 
saatamme jopa opettaa sitä asiaa kaikille muille, joka 
meidän tulisi itsessämme ymmärtää. 
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Elämän eliksiirin nauttiminen 

 
Kaikki, millä on alku, on myös loppu. Tä-

nään on loppu, kuka voitti? 
 
Systeemi ei enää mene sekaisin tuosta kysy-

myksestä. Kun sielu on syntynyt tyhjyyden takaa 
syvyyden alusta, ja käynyt täyteyden takana kor-
keuden lopussa, pelko on poistunut. Sielu ei enää 
samaistu nimeen, muotoon tai kärsimykseen. 
Matka on lakannut. 

 
Paha yrittää vielä ja kysyy: Kuka minä olen? 

Pakkohan minun on olla joku. 
 
Mestattu ja mitattu vastaa: Minä olen Se, jo-

ka on ollut, on nyt ja tulee olemaan. Persoonan 
taskut on käännetty ylösalaisin, elävä valo on 
nähnyt kaiken. 

 
Opettaja ihmettelee: Miksi tämän piti mennä 

näin? Eikö olisi ollut jotain helpompaa ja kivut-
tomampaa tapaa. 

 
Jumala kysyy: Olisiko silkkihansikas riittä-

nyt? 
 
Tulessa kärvistellyt poika vastaa todelliselle 

Omistajalleen: Ei. Ei olisi. Olisin keksinyt jonkin 
tekosyyn, tai ripustautunut väärään kaulaan roik-
kumaan. Olisin löytänyt saman vanhan omistajan, 
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joka olisi vain ottanut erinäköisen muodon. Oli-
sin elänyt suuruuden harhaluulossa jälleen neljä 
vuotta, ja kierto olisi jatkunut kuten aiemminkin. 
Minut piti polttaa, olin ansainnut sen. 

 
Paha tuomari kyseenalaistaa: Sinä et päätä si-

tä, mitä kukakin ansaitsee. 
 
Tulessa karaistunut mies kääntyy tuijotta-

maan pahaa tuomaria suoraan silmiin, 
hievahtamatta. 

 
Paha tuomari jatkaa: Kukaan ei kestä minun 

edessäni, minun polttava katseeni kärventää sinut. 
 
Tulessa karaistunut mies jatkaa tuijottamis-

taan ja sanoo: Sinulla oli valta minuun niin kauan, 
kunnes otin sinut vastaan sydämeeni. Sinä sait 
tuomiosi, ja minä kärsin sen. Sain ihmisen palkan. 
Nyt kun aika on kulunut, sinusta on tullut minulle 
kuka vaan. 

 
Mustan kirjava hahmo kuuntelee keskustelua 

ja raottaa käsiään silmiensä edestä: Olet ehkä 
kärsinyt henkisesti, mutta miten maksat fyysiset 
tekosi. Minä muistan kaiken, ja sinä et pääse kar-
kuun, vaikka korvasi kuulisivatkin taas. 

 
Tulessa karaistu mies sanoo: Sinä teit minut 

sokeaksi toisen kerran, ja kiitän sinua siitä. Sinä 
opetit minulle seksuaalisuuden pelisäännöt. Ope-
tit minulle itsetyydytyksen, pornografian ja 
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lisääntymisen läksyt. Opetit minulle viisastelun, 
älykkyyden ja viisauden läksyt. Opetit minulle 
halun, manipuloinnin ja tahdon läksyt. Nyt olen 
laskenut housuni alas, ja hyppinyt niiden päällä 
tuntematta häpeää. Olen alasti – ilman vaatteita, 
aatteita ja vaateita. Vaikka sinä sokaisit silmäni, 
kolmas, piilotettu silmäni kahden sokean välissä, 
alkoi nähdä paremmin. En vastustanut sinua, 
vaan annoin sinulle silmäni, ja siksi sain näköni 
takaisin – parempana kuin koskaan aiemmin. 

 
Nyt itse paholainen nousee tyhjyyden ja sy-

vyyden puolesta välistä piinaamaan miestä: Sinä et 
näe minua, et millään silmällä. Sinä et näe minua. 

 
Mies, jonka oikea käsi palaa sinisellä liekillä 

ja vasen käsi virtaa verisenä vetenä, ottaa paholai-
sen piinan vastaan: Minä näen sinut. Kylvämäsi 
epäluottamus on nyt poissa. Löysin itseni, opin 
tuntemaan koko ihmiskunnan, ja hyvitin jalanjäl-
keni luonnossa. Nyt minä näen sinut – 
sydämelläni. 

 
Paholainen jatkaa: Kuka sinä oikein luulet 

olevasi? 
 
Paholainen kokee muodonmuutoksen ja 

vaihtaa nimeään. Sitten paholainen tempaisee 
miehen eetterin reunalle ja sanoo: Me mahtavat 
jumalat ja puolijumalat ja sankarit hallitsemme 
maailmaa. Sinä olet näyttänyt oman voimasi tässä 
maailmassa. Olet tehnyt ihmeitä, joiden edessä 
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elävät kuolleet ovat pitäneet sinua ylivertaisena 
olentona. Nyt sinä saat teoistasi kaiken palkkion. 

 
Mies vastaa tyynesti: Palkkion olen jo saanut, 

enää en ole mitään vailla. 
 
Paholainen täsmentää: Sinä voit olla kuka 

tahansa, ja voit pyytää ja tehdä mitä vain. Voimasi 
on todella mahtava. 

 
Mies toteaa: Minä toivon, haluan ja tahdon 

koko sydämestäni ja sielustani, että Jumala sinä 
otat tämän voiman minulta pois. 

 
Paholainen hätääntyy: Ei. Kun voima on 

nostettu maasta, sitä on käytettävä. Sinä osaat ja 
pystyt hallitsemaan sitä, aivan kuten niin monet 
muutkin jo ennen sinua ovat tehneet. 

 
Mies polvistuu paholaisen eteen: Jumalani. 

Rukoilen, että kuulet minua koirasi ja haukkasi ja 
käärmeesi takaa. Sinä olet ottanut minut vastaan 
puhtaasta armosta. Tuolloin olin keskenkasvuinen 
riiviö, joka ei tuntenut tai osannut arvostaa pyhää. 
Nyt olen kasvanut mieheksi, ja tunnen sinun 
pyhäsi – salaisen nimesi. Olen elänyt ja kärsinyt 
itseni vuoksi. Sen jälkeen elin ja kärsin muiden 
vuoksi. Sitten elin ja kärsin luonnon vuoksi. Nyt 
olen tässä paikassa paikan takana, ja ajassa ilman 
aikaa. Kuljin luoksesi tietöntä tietä ja polvistun 
edessäsi – tarjoten sinulle elämäni. Mitään muuta 
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minulla ei oikeasti ole – tämä on ainoa lahja, jon-
ka tiedän. Se on sinun. 

 
Paholainen ei enää pysty hillitsemään itse-

ään, vaan se kokeilee syyllistää ja häpäistä, syyttää 
ja pelotella, vedota vanhoihin kaunoihin ja tule-
viin uhkakuviin, haukkua tyhmäksi ja 
taidottomaksi, perustella epäonnistumista aikaan, 
paikkaan, materiaan, energiaan tai ihmisiin vedo-
ten. 

 
Ihmiseksi muuttuva mies sanoo paholaiselle: 

Sinä olet tärkeä ja arvokas. Minä tunnen sinut nyt, 
ja olet ansainnut pelottavan maineesi. Sinä olet 
vahva ja omaperäisen kekseliäs luoja, minä vain 
heikko ja muilta lainaava. 

 
Paholainen kokeilee seuraavia oljenkorsia: 

Sinä tarvitset vain hieman lepoa, tai kokeile tehdä 
jotain uusia asioita. Hanki hieman lisää osaamista. 
Opiskele jotain tai kehitä itseäsi. 

 
Ihminen avaa suunsa: Minä olin kaikkitietävä 

nukkumatti, sitten minusta tuli kerrassaan tietä-
mätön tietämisen suhteen. Minä olin itseriittoinen 
hallitsija, sitten minusta tuli muiden apua tarvitse-
va palvelija. Minä olin ylisuuria tarpeitani 
tyydyttävä kuningaskuluttaja, sitten minusta tuli ei 
kukaan. Ja vielä oman voimani kautta minusta tuli 
mahtava omistaja, mutta sitten ymmärsin päästää 
voimasta irti. Nyt minut omistaa toinen. Hän, 
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jolla on salainen nimi, ja jota ei ole kukaan kos-
kaan nähnyt. Siksi minä olen ihminen. 

 
Pahalla ei ole enää kuin yksi oljenkorsi jäljel-

lä: Jos sinä olet ihminen, nyt minä tapan sinut. 
 
Ihminen vastaa, mutta ei enää pahalle, vaan 

hän kääntää kasvonsa kohti taivasta ja hymyilee. 
 
Olen nauttinut elämän eliksiirin. 
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No nyt on sadut kerrottu ja järkevät aikuiset 

laulettu suonsilmään, on tullut aika lopettaa. On-
neksi jokaista yötä vastaa aina seuraava aamu, eikä 
kenenkään tarvitse väkipakolla nukkua koko elä-
mänsä ohi. Kun te joku päivä ymmärrätte 
vertausten ajatonta kieltä yhä syvemmin, varmasti 
myös tulee se uusi aamu, jolloin te olette tässä 
minun paikallani, ettekä enää häpeä alastomuut-
tanne. Häpeällistä on nimittäin pitää vääriä 
vaatteita yllään, ei olla alasti koko maailman edes-
sä. 

 
Kun te olette lastenkaltaisia, te ette tunne 

häpeää, ettekä te myöskään tee liian suurta eroa 
toden ja sadun välillä. Kuka oikeasti tietää, mitkä 
sadut ovat totta ja mitkä totuudet ovat satuja? Ja 
onko sillä lopulta merkitystä, sillä lapsenkaltaiselle 
monet sadut ovat totta, ja hyvin usein muiden 
näkemä todellisuus vain satua.  
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