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Pyyteettömyydestä vapaata in
himillistä lämpöä ajassamme ei 
taida olla - jos sitten linee ollut 
muinakaan aikakausina. 

Sanonta. että "me etsimme in: 
himillistä lämpöä" tahtonee sa
noa. ettei kait ihmiskunta kos
kaan ole toimintoihinsa sisältänyt
kään sitä, yksilöllisiä tapauksia 
lukuunottamatta - sillä: löytyi
hän Sodomasta ja Gomorrastakin 
muutama vanhurskas. Kaildtenkin 
yleensä - rnitenmi kerajäinen 
voi antaa a lmun toiselle kerjä
läiselle. Mahdotonta, kun valta
osaltaan olemme aidon inhimilli
sen lämmön kerjäläisiä kaikki 

"Jumala" on käsite joka kul
loinkin tietää vain sen mitä mas 
sojen ei suotaisi tietävän 

Sanonta " ihminen on vieraan
tunut ihmisestä" ei tarvitse olla 
kyllä hät.ähuutokaa n . Sanoohan 
Kristuskin uskosta. että ennen 
kuin ihminen todella löytää sen 
hän kadottaa sen. Sama lainalai
suus pätenee ihmisen ihmisestä 
vieraantumtsen ongelmassakin 
ennen kuin ihminen lövtää ihmi
sen hän kadottaa sen . Tfimä ka
dottaminen on joko tapa htunut 
asteittain. kaikkinaisin esivaihl? in 
tai.kka nlemme todella vnsta 
löytämässä. toisin sanoen se on 
jotain sell aista mitä paitsi ihmis
kunta on iän ja kaiken ollut. Ja 
se mitä siitä onkin ollut se on 
ollut kuin mielikuva talosta iota 
vielä e iole. mutta ioka nvt on 
rakenteilla. eli matPrialisoitumRs
sa. On ollut vain vl<:silöl\iset 
edellåkulkevat näkijät: Buctda, 
Konfutse. Kristus, vm. - Vanhan 
Testamentin profeetat. jne 

Kalle Heikkinen: 

mactaitavasti koska omaamme 
kyvyn toimia myös kohottavasti? 
Täh än kin löytynee selitys : vleis
tyneen valistuksen edelleen kas
vu. 

Uuden tuleminen on ta juttan 
totaal'seksi tapahtumaksi. Onhan 
vdinsodan vaarakin totm<linen 
samom väestön kasvu. talousiär 
jestelmä ongelmat, ravinto ongel
mat. vesistöjen ' ia maakerros•u
mien saastuminen. vm. Vapautu
minen näistä ia tähän tilaan 
ajaneista syistä . on olla va to taa
lista laatua 

Jotain vastaavanlaatuista on 
toki maailmanh;storiilssa ~apah
tunut aiemminkin Esimerk1ksi 
Krislinusl\on levittäminen iota 
hallitsiiat kävttivät kv!läkin val
\oitusoot'ensa naamiona. va1kka 
kohta h istoria pvrkiiki n vlliipi:a_ 
miiän näistä val\oitushall itsij .Jista 
hursl\nuden periknvaa. J ol,ata
pauksessa·. noihin aikoihin csim 
S11omenmaassa eletti in ka leva
laista kautta ia tuonnaiset esi
is'lmme olivat orientoituneet ka
levalaisittain ja niinpä heih'n 
m'eknn voimalla ympättv uusi 
sai vain aikaan eräänlaatuis,~n 

sie.Jullisen kaaoksen. jota vielä 

• us 1 
den peri. Isält.åänkö? Mal"iahan, 
kuten sanottu, oli tuota hiljais ta , 
sisäänpäin kääntynytta ihmis
tyyppiä. Josefista kylläkin kerro
taan perin vå.hän, mutta toimin
nan mies , hän joka tapauksessa 
oli. Ja toiminnan mies tuli Jee
suksesttakin. Sikäli mikäli .Josef 
sitten oli Jeesuksen isä? Ellei -
niin "isä" oli sitten joku muu 
jolla oli perinnöllisinä tekijöinä 
antaa J eesukselle tuo "radikaali
nen" toiminnan vietti. Tämäkin 
on eräänlaatuinen kolmiyhteys: 
syvn ja seurauksenlain synteesi. 

Näyte .oli tyypillisintä Freudis
mJa. Mutta m iks-i analysoida 
vuosituhansia sitten tapahtuneita 
asioita? Siksi että tahdoimme 
taikka emme, olemme kaiken 
tuon orientoimi~ ~oska jo lap
sesta asti meihin sitä is.kostetaa.n, 
emmekä vapaudu siitä pelkästään 
kädenhultaisulla. On perusteltava 
ja analysoitava sitä - muutoin, 
perusteluitta hylkääminen, pa
konalainen kielto synnyttäisi vain 
syyllisyydentuntoa joka kompen
so:tuisi haitallisesti jossain muo
dossa 

Paikallaan 
näl'te 

lienee toinenkin 

KANSAN TAHTO 

\ 

ettvyn 
harva "Johtajat" tunnus·taval ole
vansa 

fyysisen muodon, käsitteen, tun- kin vietti jalootunee ja muun
teen, taikka hahmon ympäriUe tunee inhlmillisemmäksi tulevai
käsitykset hyvästä, oikeamielisyy- suudessa uusien ulottu'VUuksien 
destä ja rehellisyydestä jon.ka alaisena 
synteesinä on yksisanainen käsi- Voidaan sanoa, e ttä aikamme 
te. ONNI. ei voi olla mitään muuta,.Jtuin 

Ette ikö sitten ajassamme inhi- tulevaisuuden kynnysvaihetta. 
mill istä lämpöä mul<a ole? Onpa Paradoksaalista vain siksi et tä 
hyvi nkin. mut La tämän inhimilli- se on eräänlaatuinen k irous jo
sen lfimmönkin on ihminen val- kaiselle sukupolveLle on nyt on 
jastan ut pelkä ksi välikappaleek- ollut ja tulee olema~n. ' 
seen a listaakseen toisen ihm isen Sanotaan e t tä korkeakulttuuri 
johonkin . Ja näin totaalinen pitäytyy nyt ja aina haavekuvaan 
trauma on valmis. Kirkkok unna t paremmasta huomenesta et tä 
ja us1wnlahkol lupaavat inhi- korkeakulttuuri tarvitsee' y lli:i
millistå lämpöä kun vai n kaikes,- pysyäkseen tällaisen ytimen. Voi 
sa ~.listumme n1iden ekumeniaan. olla siten, ainakin ajallemme 
Pol11 t t tset puolueet ja ideologi t uskollisina taivumme uskomaan 
lupaavat samaa samoin ehdoi n niin. mutta jos ihmisestä tiedon 

kamppai!lessaan ylimmästä j a tietämisen myötä häviää kai -
vallasta - i a tuloksena on raja- puu kaikkinaiseen metafyysiseen 
aitoj a. s id on na isuu tta ja henkis- niin ei ihminen s illoin tarvits~ 
tä ganniba li.-mia. Täten ihminen meidän tavallamme ymmärrettyä 
alis tetaan palvelijaksi se.llaiselle korkeakulttuurellista ydintäkään 
mink8 päinvastoin tulisi olla Ydin luonnollisesti tulee olemaan 
palve lija ihmiselle - ja tämä vie- mutta se on · oleva reaalinen ja 
läpä tapahtuu ''inhimillisen-läm- ajankohtainen , maan ja ihmisen 
mön " nimiin . itsensä läheinen. Tahtoo sanoa: 

Tämä ia tässä - on se vdin suuntaus on se ett ä tunnepitoi
josta koostuu "uusi- herännäi- set mystiikkaan v ivahtavat taika
svvs" ja jostd lähtee. ja on jo ~nenojen-omaiset lavastukset, 
läh\.en:vt. l\illlieene. Ja ''herättä- JOista nyt niin tu::;kalli~>eSt\ pi
jänä" on toimiva totaal inen joul{- dämme kiinni, häxiä vät. 
ko-havahtum1nen: tieto. valistu- Onpa se oleva köyhän hengen
neisuus. Miten s itä kutsuttaneen- elämää, saatamme a jatella nyt. 
k in. Sieltä. kaiken takaa. löytyy ~utta .iospa vaivautuis imme 
uusi "J umala" - nvkyistä reali- aJattelemaan myös sitä mihin 
sempi, maan ja ihmisen lähei- t~delllseen henk1seen rikkauteen 
sempi. a.1assamme vallalla olevasta me-

Toista iseksi ei vielä, ikävä kyl- tafyysis.esta sidonnaisuudesta va
lä. mikään "lahko" taikka ideo- pautuminen vapauttaa. 

Lauantaina joulukuun 17 pnä 
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Ilmiö on taiuttava koko ihmis
kuntaa koskevana, totaalisena 
ongelmana - ja vihdoin ia vii
mein kun ihminen löytää ihmi
sen, tad<eittaa se, että ihminen 
löytää S<'malla myös uudet pe
rusteet kaikille tekemisilleen. 

pahensi milloin Ruotsin milloin A iassamme on siis "lopunaiko
mu;naisen Vrnäiän vallan alai- jen'' julistusta ja porua, mutta 
suuclessa oleminen. Ja näin lie- mvös Je<>suksen uudellentulemi
nee saanut alkunsa mutaatio sen lUlistusta - ja tähän toinen 
ionka seuraus ta nn. Pltä ~uoma- näyte perustuukin: Jeesuksen 

Ihminen vastustaa edisty~'>'\ 
nimenomaan vallassa oleva ih ' 
nen. olkoon hänellä valtaa 1· • . -

hässä taikka paljossa, hän ei sa l
lisi yhdenkäan alapuolellaan ole
van yksilön yltävän tasolleen 
saati menevän ohitseen - saati 
kun ""edistys" uhkaa ylittää hä
nen taikka edustamansa ryhmän 
käsityksen edistyksen -emansi paa
tiostla. Eclistvksen täytyisi vallas
sa olevan m;eles!ä palvella hä
nen. taikka edustamansa t·yhmän 
pyrkimyksia, joiden halutaan 
itsewo.ieluvais ton ohjaamina ole
van mahdoHisimman poikkeavia 
vastustavien ryhmien [{anno ista, 
ja useinkin pyrkimyksiä jotka 
ovat hänen taikka ryhmänsä kä
sityskyvyn tuloksia ja siksipä 
ryhmän "sisärengas" on juuri 
sellainen mitä sen jäsenet ovat 
ihmismä, tyyppeinä. Se määrää 
tason ja ikään kuin sanelee min
kälainen. laatuinen. ihminen hy
väksytään sisä1·enkaaseen ja tä
män "laatuisuuden ratkaisee 
useinkin luonne. On siis kysymys 
luonteesta. ei niinkään lukenei
suudesta ja oppineisuudes ta pel
kästaan, sillä lukeneista .ia oppi
neistakin löytvy. koostuu. luon
netyyppien täydellinen skaala 
Olisiko tässä avain Unkarissa 
vuosia sitten tapahtuneeseen 
kansannousuup. Itä-Saksan pako
laistul vaan, ym. Vika ei itse 
asiassa ollut, eikii ole, järjestel
mässä itsessään vaan ihmistyy
peissä, luonteissa, jotka pääsiviit 
miehittämään avainasemat alim
pia portaita myöten. Tällaisten 
henkisesti epäkypsien muodosta
ma valtaryhmittymä on etteiltaan 
kaikkea muuta kuin demokraatti
nen - - .ia tämä jo' yksin selit
tää sanonnan, miksi viisaat. to
delliset viisaat, istuvat varjossa. 

loginen "linja" ole pvs.tynvt eikä . Ennen kaikkeahan juuri idea
pys tvne perimmäisten tarkoitus- l1st1 t, taiteil ijat. ovat ihmisiä 
tensa tasolle. T oista!: sano- jotka jo näkevåt huomispäivän 
taanhan sana.osakin uskom i.oesta,' .ia huomispäivän ihmisen. Tah
että ennen kuin ihminen lövtä<i tmsivat jopa o lla sen ihmisen 
sen hän kadottaa sen. Ja verran- kaltais iakin, mutta jollaisena ole
nellisesti : ennen kuin ihminen m isen esteenä on oma aikamme, 
lövtää ihmisen hän kadottaa sen. taso jonka vankeja olemme. 

Jainen luonne tänäkin päivänä toinen tuleminen ei tarkoi ta 
on se mikä se on? etta hän ruumiillistuisi ja käys-

Ja a.in.ssamme on nyt vallalla .On .io paJion kun näemme ja 
nimenomaan kadottamisen mvs- tunnustamme. · että jo lapsuudes
teeno. erää.nlaatumen puqli-n ihi- saan ihminen alistetaan kielloilla, 
lismivs - mutta sehän . sanan arvoilla. tavo:lla ja tabuilla joi t-
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Aika joUoin jokin "herännäi-

.s~•vs liil'e· · sai alkunsa jostakin 
yksilöstä on auttamattomasti 
ohitse. AiaUemme on ominaista 
että uuden herännäisyyden al
kuunsaattaiana on joukko-havah
tuminen ja antaa se uuden
herännäisyy den alkuunlähdölle 
määritelmän lwUelttiivinen, to
taalinen - mitenkä vain - jolle 
siemenenä on ollut yleistynyt 
val istuneisuus. Tieto. 

Oiisi .io kork.ea aika tajuta mi- ken telisi keskuudessamme, vaan 
tä miel,alla ia pa kolla levitettv toinen tulemisensa tarkoittaa et
sa aikaan: viivästvttää vain kan- tä hänen oppinsa ydin vihdoin
sakunnan että m vös ihmisku nnan kin tajutaan ja ihmiskunta alkaa 
henkistä kasvua H'ivinnyt alis- elää ja toimia hänen oppinsa 
tetaan oriaksi kun taas voittaja edellyttämällä tavalla. Käy siis 
mellastaa vallassa ja voimantun- tavallaan toteen se. että sana 
nossa Mutta onneksi tämii tällai- muuttuu Jihaksi, niin kuin klrjoi
nen a lkaa jo olla ollu tta ja men - tettu on. Mu lta tämä edellyttänee 
nyttä siina mielessä että vleisty- 'että .Teesuskin tajutaan ihmh<eksi 
mässä on uudemmanlaatuinen kuten Konfutse. Buddha, Marx, 
käsitys, ettei sodassa loppujen Darwin. vnnä muut ja lakataan Mutta niin sisärenkaalaiset 

... ·.•.•.•&•&• .. • .. • .. • .. • .. •.• .. ·.·.··"·4~1)·· 
mukaan niin kuin k idoitettu on, ten seurauksena . hallitsevaksi ... . . 
johtaa lövtä miseen. ja tämä on ' muoto~ tuu pysvv~ alitajuinen Ja.lkeen on as1a enkseen. Toistu-. Ovathan nämä kaksi linjaa kiis
niihtävä koko ihmisk11ntaa koske- pelkot1la - ja tätä pelolla yllä- neeko luhisturn inen, kielten se- tattomast1 vuorovaikutuk.selliset 
vana totaalisena ilmiönä. pidettva s vs teemiä koetamme ai- koitus vnnä muuta? kesk enään. 

Tosin me "aikalaisina" tun- kuisina.kin soveltaa tiedottomasti Aj assamme on s uuria valtio - Tulevaisuuden yhteiskunta-
teenomaisesti 0taksumme ja ha- kaikissa yhteiskunnallisissa jR miehiä, jotka toiminnallaan to- muoto, m ikä laj inimi·ke sille an-
la:iamme tuon <övtvmisen kautta maatlmanlaajwsissa kanssakäy- distavat uuteen aikakauteen siir- nettaneen.kin. on oleva kaikkialla 
tulevan "uudenkit1" olevan joten- m is issämme. tymisestä, joten uu"desta ajasta ei yksi ja sama, siis totaalinen j a 
kin vanhan ia tutun kaltaisen _ . Tulevai_suudesta voimme histo- tarvitse puhua enää rksinomaan ihminen k·eh:ttyneenä Konfutsen, 
mutta niin ei (ule olemaan. Tule- naan noJaten ennalto1da. että se tieteellisten keksin töjen ja toteu- Buddha ja Jeesuksen opp ien · ka.J
va 'suudessa usko, uskonto - sa- on siis oleva eräänlaatuinen suu- tusten nimi~sä ja yhteydessä - taiseksi - vasta tällöj n ihmis
nokaamme siitä niin - ei ole ole- ren sulautumisen k ausi - Baabe- olkoonkin sitt en että materiaali- kuntaa kaildöne toim'ntoineen 
vp sitä eikä senlaatuista mitä me Iintornin toistuminen totaalisena nen muuttuvuus pakottaa muun- voi verrata hu ippuunsa trim.mat
t.änäpäivånä käsilteellä "usko" versiona. Mitå ~i tten seuraa sen tu.maan myös ihmisen psyykeen. tuun sinfoniaorkesteriin 

Yksilönl,ään merkitystä ei tie
tenkään voida väheksyä saati 
kieltaä. mutta menneisyvteen 
verrattuna yksilön-merkitys on 
vähäisempi. 

lopuksi voita kuJ(aan palvomasta häntä Jumalaolento-
Jo kouluopinnoissa- .ia lwsva- na 

kuten me kaikki muutkin . olem
me vain vajavaisia ihmisiä vaik
ka emme hevin tunnusta sitä ja 
niin ristiriidat vallassaolevien ja 
joukkojen, totuudellisuuden ja 
itsekeskeisyyden valillä ovat ia 
pysy:vät. 

Tämä "uusi-herännäisyys" 
jos siitä niin voi sanoa - on tle
dostumassa hyvää vauhtia ja ne 
vanholliset, uskovaiset, etenkin 
lahl(()laiset. jatka poruavat ja 
julistavat "lopunajoista" - ja 
sangen oikeutetusti - ovat vailla 
syyn ja seurauksenlain tajua, 
sillä tuo "lopuna.ika" on loppua 
sille mille he ovat orientoituneet. 

Asiayhteyksien tajuamisen 
useikin sokaisee se kun vanha ja 
uusi kamppailevat rinta-rinnan 
Vanha hautautuu vitkaan, vain 
sitä mukaan mitä uusi laajenee 
ja kun vanha turvautuu jopa 
sellaiseenkin puolustuskeinoon 
että "näpistää" uudelta niin pal
jon kuin mahdollista, mutta se
kin on ta}uttava uuden parem
muudeksi - kunnes päädytänee 
lopuksi eräänlaatuiseen suureen 
''kaiken-sulautumiseen" uuden ja 
vanhasta Jäl.ielle jääneen kesken 
Tämä vanhasta jäljelle jäänyt on 
toivottavasti sitten sel1aista arvo
ka.~ta mikä täydentää uuden 

Talousjärjestelmä -mielessä tä
män uuden luomisen suhteen ol
laan pisimmällä Itäblokin maissa 
sekä Israelissa - jookin näissä
kin maissa joudutaan, ja on jo 
jouduttu. monessakin suhteessa 
uudellenarviointien eteen. Ja tä
mä uudellenarviointi sivuaa ki
peimmin ihmistä. Kysymys on 
siis ihmisestä: miten kasvattaa 
ihminen henkisesti, asia erik~~n 
tapahtuuko se aidosti ja totuu
dellisesti. Niin Itäblokin maissa 
kuin Israelissakin todentui ensin 
ympäristö!linen muutos, väkival
taisesti ja radikaalisti ja niinpä 
vanhan. entisen järjestelmän 
orientoima ihminen rakensi tälle 
uudelle henkisten ominaisuuk
siensa mittaiset- ja mukaiset 
rajat: vei vanhan sel1aisenaan 
mukanaan uuteen ikään kuin 

• pel'isvntinä. 
Uusi voinee toteutua täy-delli

senä vasta kun ihminen kasvaa 
sisäisesti uuden mittaiseksi - ja 
tämä on kehityksen eräs puoli ja 
koetinkivi josta jostakin , s yystä 
lähes vaietaan. Miksi menetellä 

tuksessa olisi pyrittävä totuudel
lisuutee. mutta koulukasvatukse
nahan totuudellisu us ei vielä käv. 
sillä miten tämänlaatuinen vleis
o peuts :votsl ohittaa itsekkäät 
valtarvhmittvmät ilman etteivät
kö olisi vetämässä lehmää o.iaan 

Huolimatta kaikesta tästä. ke
hitvs ja edistys kulkee ja etenee 
noudattaen omaa totaalista laki
aan. 

Asia erikseen se>kin millaisista 
eettisistä lainalflisuuksista vielä 
otellaan totaalisoitumisen mää
t•ätyssä vaiheessa - muttta toi
vottavasti ei miekoin vaan ni
menomaan henkisin asein. 

Onkohan rohkeaa vetää tähän 
vhtevteen sellainenkin epos kuin 
Raamattu. Senhän ovat jotkut jo 
kauan olleet valmiit hautaamaan 
romukoppaan . · ·Mutta ennekuin 
ehtivät tehdä sen olisi svytä poh
tia tosiasiaa, että uudellekin 
orientoitunut ihminen saataa op
pia tuosta romukoppa-epoksesta 
palionkin. Se on kieltämättä kir
.ia ioka vielä tutkitaan ja perus
teellisesti. mutta se tulee tapah
tumaan uusin, uuden aikakauden 
avautta.min ulottuvuuksin. 

Viitteeksi näyte: 
Sanassa sanotaan. että ''Maria 

oli raskaana pyhästä hengestä". 
Onko vaivauduttu tutkimaan. et
tei tämän "raskaana pyhästä 
hengestä" tarvitse tarkoittaa ras
kautta biologisessa mielessä. vaan 
"ras-kautta" psyvkisessä mielessä, 
ra<>kautta samankaJtaise.stj kuin 
edusti esim. Marx. että omasi 
kyvyn näkemänsä ja tajuamansa 
luomaan kuolemattomaksi Pää
oma-epokseksi - Maria saattoi 
hyvinkin olla henkisiltä kyvyil
tää a ikaansa edellä oleva, mutta 
hän hän oli tuota hiljaista, sisään
päin kääntynyttä ihmistvvppiä, 
joten "raskaana pvhästä henges
tä" :voi aivan hi' Vin saada uu
demmanlaatuisen selvitvksen. Ja 
voihan olla. että juuri äitinsä tä
män ominaisuuden Jeesus peri: 
tuli hänkin täJ•teläiseksi "pyhäs
tä hengestä", sillä erotuksella 
tosin. että Jeesuksella oli lisänä 
harvinainen ominaisuus: kyKy 
tuon "pyhÄn hengen" ulosan toon 
Keneltä han . tåmän ominaisuu-
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Helleenin hauta 
Ensin hallitsivat ruukuistaan Menandroksen taivaat: 
nautintoja, naiset seinille ripustettu (suolattujen vuotien 
tuoksu) 
pylväikköjä: itsenäiset ruumiit; 
kuljin hyödyllisten ajatusten parvessa, kunnes 
en milloinkaan daimonin uhri. 
näkyjä viisaista, joita kukaan ei tuntenut 

Äänet, huutavat ilmiöt ne satoivat päälleni 
ja minä, paisunut aistin 
matkalla tyydytyksiäni kohti, kokoonrevittynä 

pistävii 

valmiina antautumaan tähdille muutamasta lyönnistä 
ylös täältä merestä! (mätini laskin jo neljä aurinkoa sitten) 
Ovathan poissa legendat venyvistä kallioista? 
Missä viipyy ukko Zenonin Viisasteleva pursi? 

ARJO KUUSELA 

Mittamies 
Baabelin torni iltakävelyllä taival'l~een, 
matkan varrella nupulla olevien senaattorien 
halubulevardi 

Tornin huipulla mittamies 
jumalaisessa kraaterissa 
ympärillään velkaantuneiden 
erääntyvä tratta 

lähimmäisten 

Mittamiehen aivoissa vihertävää valoisuutta 
hänen luokkiensa mitoitus: 
useasti maanympäri, 
kaikki kasvot vierestä 
ja peikonsininen pino! 

halki 

ARJO KUU '3 f ' 

Voisimme aivan puhtain omin
tunnoin päätellä. ellä jos jossain 
eläisi kansa. joka ei koskaan oli
si edes kuullut mitään Jeesuk
sesta. niin tämä kansa aikanaan 
tuskaUtuaan meidiin tavallamme 
elfimän-tutkainta vastaan päätyi
si kehityksessään lainalaisuuksiin, 
jotka mitä puhtaimmin edustaisi
vat samaa mitä Jeesuskin opetti 
ja tämä kansa alkaisi elää ja 
toimia tåmiln lainalaisuuden 
mukaisesti. Oletetustl he eivät 
tällöin. jos eivät muulloinkaan, 
olleet mitenki\än pakanoita. sillä 
Jeesuksen opin vdin on sikäli to
taalista luonteeltaan, että se 
ikään kuin itsestään ihmisen .ia
lostumisen myöt tavoittaa ihmi
sen. Ja samoja oppejahan jotka 
luetaan ja .Jai tetaan -Jeesuksen 
suuhun, opettivat jo paljon ennen 
häntä esim. Konfutse ja Budda. 

Se Uudesta Testamentista. 
Vanha Testamentti on jo ikään 

kuin toinen juttu: se oli kuin 
raskaana olevaa aikakautta joka 
synnvtti uuden aikakauden 
siis Uuden Testamentin. Lähes 

Vain totaalisuuteen p vrkivä, 
kaikelta itsekesketsel tä sidonnai
suudelta vapaa \().tuudellisuus 
kasvattaa uuden ihmisen, ihmis
tyypin -luonteen. taikka. ihminen 
pyrkii siihen suuntauksista ja 
vastauksesta huolimatta - ja 
vasta tällöin voi mvös hallinnol
linenltin puoli inhimillistvä. 

Raamatussa mystisoi tu Jeesuk
sen kuolleista vlösnousemus on 
vel'tauskuvalllsta hänen "oppin
sa" harhautuneisuudesta vapau
tumiselle - joka sekin on erään
laa tuista kuolleista heräämistä 

Aikamme k ristityt ja uskon
Iahkolaiset vaahtoavat, että mao
ilma on kadottanut uskonsa Ju
malaan. Mutta asian ydinhän on 
pohialtaan se, että niin uskon.: 
lahkolaiset kuin myös kaikki 
muutkin lahkolaiset. ideologistit 
ynnä muut yhdistävät kuka min
käkinlaatuisen ja asteisen meta-

vmTmulile.r\;aämm~. , 
1 

,. 
1 
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Jsuuc,en us <o on o eva 

thmis.kunnan henkisen kehityk
sen al<ti, ioka sanelee y mpäris
töll iselle olomuodolle sisällön: 
miekat taotaan auroiksi ja vuo-

Ihminen itse on ervoit uksista Gustav oll vain vaatimattomasti alinomais>ia puheitaan rahasta ja 

suutin. sitä mitä oli, tyytyi siihen. ei'kä mrnoistaan. Mutta kotonaan hän 
Ja useimoien ihmisten vaatima·!- pyytänyt keneltäkään muultakaan julisti kuin kuningas alamaisilleen: het ja jalopeurat käyvät sulassa _ 

sovussa kedo~_lla. Raamatullisella 1 tomuuskin on tehtyä, l iiaksi koros- enempää kuin mitä tämä jo oli. 
vert~usk_telella 1lmatstuna. . . .. tettua olla·kseen aitoa. Vaikka Gust av ei koskaan ko-

Kuntmsaa tarkastella m1ka rottanutkaan ääntään, kuunneltiin 
häntä kuitenkin aina ja toteltliin 

- Minun taaos·sani ei saa mainita 
sanaa "raha" muulloin kuin miJ
loi.n välttämätön ta~·ve sitä vaati.!. 

Kuullessaan julistuksen kaLkki ideologinen suuntaus sisältää ja Mutta Gustavissa vaatimatto
tunnustaa tämän Raamatussa en- muuskin oli todellista. Hän,..ssä 
nustet';ln _henkisen kehityksen olivat yhtyneinä kalkista ihmisen heti, jos hän halusi valikuttaa jon- huoneessao!ija•t pw·skahtivat nau-
ema_nsJ paatwn , .. asenteista vapautUI1 ut nöyryys ja kin asian kulkuun omaLla vähä- ramaan, luullen hlinen laSikevan 

Atkamme thm.nen on yha va- · ,. ·· · 11·· t 11 H.. t 1· ·· t 1 "kkt·· M tt k · · h" ·tä 
javainen ih minen olip hän usko- ylevyys, si1lä hän oli - ast,mut aamse a ava aa~. ane o t _na_~ el ~· . u a .. a~s~essa_m an 
vainen taikka kommt~isti taikka ulos itsestään. huomattu jotenkm tarkkanakol- kasvo~hLn, he naiovat hanen tar-
minkä tahansa muun aatteen G t 

11 
k,. . .. semmäks! toisia. Mutta mistä se koittavan totta ja kävivät i·tsekin 

" h ··" T · t · k · · ·k···· 1 us av o kes 1-Ikämen suora-u tt . o1s atse ·s1 e1 IDI aan o e ' mahtoi johtua - sitä ei kuk aan totisiksi ja vaikenivat. Vwstauk-
p "st nut t t 'h · t ·· ryhtineo pys typä" n · E' · ·' Y J. _vap~u. amaan . l m1s ~ . . ' .. .. me mtes. 1 milloinkaan edes vaivautunut poh- seksi heidän kysyviin kart;seisilnsa 
ahdasmtelJ s·eltä Jtsekeskelsvvdelta pöyhke1levaa tai uhmamielistä . ., . . 
ja tokko koskaan sellaiseen pvs-· s ... .. . ... .. hmaan. Gustav oo pesty puhtaJts- Gustav selfttl. 

tv k
.... .k.... PY typaJsyytta, vaan S!Salsella ar- 1 .. , . t lh · t · El"" ·· 11. k t hl t-. nee aan mt aan sanan varsi- ll 

11 
sa ves ssa , sano1va nu.se, va1- - ama on 1an arvo a•s u a 

naisessa merkityksessä, sillä ai- v~v~. a aa_~ vakuutta vaa mlehe- vaamatta päätään sen enempää. tavaksi ajattelemalla rahaa ja pu-
na lienee oleva "oma u k t' kasta ryht1a Jo hänen käytöksensa·· . . s u on m · Kuitenkin ympäröi Gustavia tuo humaUa sii1tä alinomaa 
suuta l1kempänä". Se on järl,k:V- ja ryhtinsä hvok.kuus heijasteli- .. .. .. ... . . :. .. .. · · ·· 
mätön luonnonlaki joskin tämä- vat hän . . . epamaaramen Ja sellttamaton sala- Kuten Gustav 1tse, oLi haneo ko-

kolmanneksen Vanha Testament-. 'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll! 
ti on pelkkää avaruustiedettä ja 
ihmiskunnan svntymytologiaa 
Juudaan kansan historiaa , ihmis-

. koi en l~onnettaao. Kalkk~ ul~ peräisyys kuin taikakehä. Se oli dissaan kaiklcl j'iksillikertaima, sel-
hän~enki~. ha~_en __ olemuksessa.~n oh kuin noituutta ja saattoi toiset ym- keää ja a..itoa. J~ muutamat sanoi

! en Slstmpansa l:lmennysta, pe- mälleen. Gustavin laihoissa, hieno- vat, että Gustav oli saita, ymmär-

kunnan henkisen kehityksen 1 Ta • t B ~ t "l Q . 
emansipaation todistelua sekä IS O- ... r 1 rsm aa. 
utopioila joita a ikamme tiede 
toteuttaa. On ttäysin luonnollista 

r~s uo~teensa. merk.itsemää. Ja pikteis issä kasvoissa o äkyi jotakin, tämättä sitä, ettei Gustav väJit;tä-
han ol1 huomiOta h ···tr· .. h h G . .. _e1a ava a mo. joka sulki kerskureiltakin suun. Ja nyt, vaan tyytyi kaikessa yksinker-

ustavtssa nayttJ olevan jotakin nähdessääQ hänet jokainen hätkäh- taisuuteen. 

että Raamattu sulkee piiriinsä L • k 8 
koko maailman-.svntvkäsitteen. 
sehän olisi köykäinen ilman sitä . 1 u s a ki&ta toisista, mutta josta kukaan 

enemmän kuin muissa, jotakin ta
vallisuudesta poikkeavaa arvoituk
seJJisuuPta, joka erotti hänet kai-

ti i.Jman mitään näkyvää . tai ltäsi- Kun. nainen petti hänet, kun hän 
tettävää syytä. Se .iuuri olikin omi- oli aineellisesti köyhtynyt naisen 
lu ista: jokainen hätkähti Gustavin kavaluuden tähden ja häntä uhkasi 

yleinen naurunalaiseksi joutumi
nen, niJ.n "kuin on aina ollut niiden Raamattu on, tieten taikka tie- ei päässyt perille mitä se oli. Se 

dottomasti, laadittu sisältömuo- oli sitäkin 'h II' ··ä ,_ · M · · · - .. h" · • doltaan sellaiseksi, että se kes- Helpotukse!"ta huokaisivat kaik- ta. vaikkei kaU11i~ta. Antavainen. .. . . 1 ~ee 1sempa r.un_ eJ osana JOlta petetäan, nnn an 8Jlli•-

täisi ja ylläpysyisi ihmiskunnan ki, koko sali. Mutta eteisessä oli niin oli sanottu. Se sana peloitti ja hanellä näyttanyt olevan mitään .., Q r g Q f et teli: - Tätä en enää kestä. 
kaikl;in~ ."sielu.nral\enteellisten- alkanut rynnäkkö, kun ihmise1 ha- teki epävarmaksi. Hän oli va.sla s~lattavaa ~enel.:äkään. __ Ja __ k~.iten- K r s. l'v,iutta ihme: Gustav ei o.llut kll!t-
kaus~en- a ~kan~.. .. . kivat vaatteitaan j, purkautuivat viisitoista. km Oll k_um hanen _el~man~a ta- a g u • k~r-~itoo_ut, ei ~atk=~~~t J~O~aan, 
. Vume Ja tam~n v~ost~_adan massana pakkaseen. Voisihan sanoa vaikka säästä. Jossa olisi ollut jossakm plil~>tet- e1ka vaipunut Itsesaahm. SiJJ.la as-

hedemtesten teoksista loytaa sa- tuna avaamaton o 1· joh k 1 G u s T AV · .... h" 1' · 
J lj lk .. ·. . Tanssipalkan koE>tean huurulsissa Tai soitosta. Mutta kieli ei suos- v • on ene - tumalla ulos 1tsestaan an o 1 sen 

man a pa on se easanatsemmm läk".. i 11 1 · · .. · .. .. · _,. 
ilmaistuna mita Raamatusta. seinissä soi vielä Mustalaisviulu. tunut. aan e 0 u ava!IIlta , etka tietoa kestanyt. Mutta nun kovm uu 
Niinpä ei olisi pahitteeksi vaikka Ensimmäinen keikka oli ohi. Oli- Oltiin ris·teyksessä. Nyt oli pak- siitä mltä sen takana oli. Ja jos koettelemus koSikenut häneen, että 
tiedemieh~mr;;'e .i~~aisivat Raa- sl väärin sanoa että he olivat svoo- ko kysyä jotain. jok"u olisi väkivalloin murtautunut hänen sydämensä sulkeutui j a hän 
matt~~- Stella tuhst _olla Dar_wt- gaten soittaneet bluesia - riitti, - Mihin päin mennään? Missä siitä sisäl,le, tuo salaisuus olisi ka- nähdessään ja heillä oli omituinen jäi yksin iäksi. Hän asettui elä-
nm. Freudtn Ja Marxm luku. ]Ot- , . d t · · Jt" r i t · .. ·· · .. .. · ... .. 
ka aloittaisivat kerrassaan uuden kun populäärit tangot olivat tulleet sinä asut? onnu .Ta Sle a 0 lS avattu vam tunne, ai van kuin he olisivat ol- mansa enl!Sllfl uomun entJSestaan-
hyper super" Testamentin. kunnialla läpiajetuiks!. - Tuonne oikealle. tyhjää. Niin aralle se ant·o1 aavis- leet pimeässä ja heille olisi tuotu k!n hiljaisempana ja suhtautui 
Darwin oli viisas paljossa. Ja nyt oli edessä se asia, sillä Tytöllä oli lämmin ruskea ääni. taa. valoa, niin kirkasta, että se sokaisi kaikkiin nalslin samailla tavaJla: 

ml!tta ihmisen henkisen ke_hitys- pojat oliva·t hommanneet kaikille ku too kasV'otkin. Nähdessäiin hä.net kes•kellään hll - ja heidän oli a luksi totuteltava sil- aina kohteliaana, mutta pidätty-
opm suh_teeAn . Raa~kattu vo1.

11
°l!a tytöt Hänellekin Hän oli Bert - Onko tästä pitkä matka? l!ttynä ja suora.ryhtisenä, ylevä- mänsä siihen. väisesti ja etäisenä, käänt äen sil-

Vt.tsaampi. s1a ert seen m1 om · · . .. .. 
edistys on edennyt niin pitkälle, Skog, rumpali, joka kasasi va.illi- - Puolisen kilometriä suunnil- mielisenä ja levollisena, läsnä-ole- Mutta häikäistyään ensin hänestä män.sä pois vtettelyksesta. Han. ra-
että asian tämäkin puoli voidaan naista vehkeitään ja koetti samalla teen. vana ja kuitenkin kuin etäällä py- he riensivät hänen luokseen niin kasti kotiaan ja maaJta.an JOlla 
~utk~a ja käsitellä. ilman Kirkko- mielessään keskittyä muuhun kuin Se meni nopeasti, ja sitten oli syttelevänä ja aivan kuin poissa- kuin r ienne1ään pimeästä ja kyl- asui, mutta enimmän kaikesta hän 
~~rtd~k~s~~~i!h~~~enu.!'kR~~f:~~~~ tajuntaan jyskyttävänä pyr]{ivään seisottava pakkasessa tien laidalla olevana.. ei kenenkään mielr!en mänkosteasta syksy-illa!Sta lämmit- r~asti t_ähtl~. katselemista.' _sillä 
ei enää ole ja Kirkot ovat mus~- 1 Musta1aisviuluun. Eikä hän siitä- Mitenkähän vl!tslsl pyytää sisälle? voinut JuoJahtaa ratkaisua arvoi- tävän piisivalkean ääreen. He tie- tähdet t01vat hanen mi•eleen.sä ilkui
oina - kun ainoana "Kirkkona" kään asiasta olisi välittänyt, mutta Ta! kaipa se itse olisi ehdottanut. tukseen, jonka hänen yhtä aikaa slvät, ebtä Gustav näki heidän sy- suuden. 
o~. ihmisk.:m.~a its~, henkis~sti hänelle oli sanottu että se on en- He olivat katulyhdyn alla. Ja ylväs ja nöyrtynyt olemuksensa dämti.nsä, mutta ei kuitenkaan tuo- Gustavin kasvoja kirkasti hyväk-
~~~~ä ~;~~rn:iä ~!~10 . ~~ tarvitse nen pitkää muusikon edessä. pakkasta oli yli kahdenkymmenen. kät~i. Ei, ~ukaan ei saattanut minnut heitä. He val·stosivat Gus- syvä, aina sovinnolllnen jookin h i-

Niin kuin Vanha ~estamentti Nyt 11e kai odottelevat häntä jo Puhuivat niitä näitä, etupäässä aav1staa, etta Gustav oli a•stunut tavissa ymmärtäjän ja r iens.ivät venen surumieUnei!l hymy. Ja vaiill:-
kuvaa aikakautta joka synnyW eteisessä. Kylän parhaat naiset ja kouluasioista. Välillä syntyi tyh- ulos itsestään. Ja jos hän olisi hänen luoksee-n saadakseen häneltä ka hänen kokemuksensa olivat mO
uude~ aikakauden, Uud~n Tes~a- kaverit. Jokainen saattaisi omansa. jiä, vaikeHa taukoja. Silloin tuli yrittänyt selittää sitä heille, he mur heisiinsa lohdutusta ja jakaa.k- net, olivat hänen si1mänsä. kuin 
m~~ln - _ sah~om. on kaynky.t ~~- yrittäisi parhaansa ja sitten läh- villtaistuksi toista. Bert huomasi oUslvat katsoneet häneen kummis- seen ilonsa hämei!l kBJnssaan, si'llä viattoman lapsen: aina niissä kim-
mls unnan tstor1assa nvt tn Ja . . . . .. tk·· 1. . .. .. . .. ki k 
nimenomaan meidän aikakaute- dettäisiin takaisin kaupunki in. että kasvot kuin pelt heiJastavat saan, etva a o lSJ ymmattaneet Gustav ei kadehdiJ!lu.t kelaan - melsi sama, lapsenomainen r as 
nartlme: vanha on synnyttänyt Jos hän valtttaisi päänsärkyä tal kuvan, ei muuta. hänecJ puhettaan. He eivät olisi Gustav oli jo ostunut niin kauaksi rauha. Kaiken, vteläpä julkisen 
uuden jonka aamuheräämistä väsymystä. Tai yksinkertaisesti Mutta tyttö kaipasi jotain. Polka ymmärtäneet, että Gusta'V katseli kaikesta, että ei nähnyt enää mi- häväistyksenkin, hän kesti pysty-
va.ll ilseva. a i_kamme _on. ~lan:me kleltäytyisi lähtemästä. Voisihan tunsi sen . kaikkea lkään kuin ulkopuolel ta tään mikä olisi ollut kadehtimisecJ pälsenä ja järkkymä:ttä, ryhdissään 
taJuta mtl{SJ Ja m1ten thmtsen . 'k lt ···· il .... ·· · "hm' ·- •t · kaikki tähiin asti luoma on hän livahtaa näyttämön takahuo- Bän paätti suoriutua ka1 esta seaan: m1o1ta J.a 1 tsia, 1 se- arvoista. ja koko olemuksessaan ·ama sor-
kääntynyt ja kääntyy ihmistä neeseen. Ei helkkari, ei käy. Täy- nopeasti. äänkin, ja ihmisen osaa maailman- Järkyttyneeet, peloissaan olevat menpäitä myöten rtsetiedotonta yl-
vast~an tu·lema_lla its~ta:koituk- tyy vaan mennä. Olisihan se noloa - Hei kuule. kyllä mun täytyy kaikkeudessa, tilan - ja ajan ja rauhattomat pyrkivät hänen Iä- peyttä. Hänelle kaikki oli tyyntä, 
sekst .]Onl'a k~k~n orJa. thr~une~ sille tytöllekin, jos hän ei tulis i nyt lähteä. Katsos meillä on kiire äärettömyydessä. helleen löytääkseen turvapa.tkan ja puhdasta ja kirkasta, koska hän 
on. Ja syy tahan on 1hm1sessa . J k it · . . t h.. k". .,1 . 1 h" . 1 . hd · k' k 8 itsessään: kaiken inhimillisyyden s1nne. a aver' nauratsiva an- kaupun nn. ~e et. Gustav t iesi. ettei ihminen omls- saadakseen osan anen m1e enrau- itse oli tyym, pu as Ja l·r a • 
syrjäyttävä, meitä itsekutaJdn, tä. Jotakin kohti hän työnsi suunsa tanut mitään, vaan että kaikki oli hastaan, tuosta levollisuudesta, jo- Hänen sydämessään asui "se rau-
~etä mi~käkin asteisen~ jäytä':ä Hän antoi käsiensä varovasti. nopeasti ja oli jo juosten menos~a hänelle annet tu vain lainaksi ja ka säteili hänen joka.isesta katsees- ha, joka on kaikkea ymmärrySitä 
1tsek~ske1~en vallanhtmo. ]a ettei kukaan huomaisi, koskettaa tietä pitkin. Häo huomasi vasta hänen oli se kerran luovutettava taan ja eleestään, häneci sanois•taan ylempänä" ja siksi hän oli vapaa, 
kunmanh1monne on samaa luok- t . . . . ct·· .... tt·· 11 11 t k . .k . h.. 1 k t u k tu 'h . Ei · lruk ei kaa himoja.mme. Valistustyö hen- ots1aan .1a pam PYY on menemaan ravatessaan e a se o o u an- po1s. S1 s"J an ei ollut kiin.nittä- ja koko o emu ses aan. s ou es- onnellinen 1 mmen. · aan -
kisyyden tällä alalla olisi kipeäs- jonnekin ylös - ettei nolalsl it- gasta. rlme~sestl takinkaulus. Hän nyt sydäntään mihinkään, vaan saan hänelle, kertoillessaan hänel- kä mikään voinut satuttaa häntä, 
ti tarpeen, vaikka valitettavasti seään. oli vain tökännyt huulensa uskal- kulki irrallisena tietään kohta.lonsa le salaisuuksistaan jotka heitä pai- hän oli haavoittumaton. 
mikään "saarna~" __ ei _tässäkäan - No johan sä sieltä tulet. Luu!- tamatta kats-oa tyttöä. viskelemänä, niin kuin syksyinen noi.va•t, ei Gustav · kohotellut kul- Kai.kiJ.le käsittämä·ttömän tyy
~~tta~~~~!t.edelläkayvat esJmer- ti in jo ettet tu lisikaan. :(';litähän se . ajatteli? Varmasti lehti jota tuuli kuljettaa . miaan kummastuksesta, eikä vetä- nesti Gustava otti vastaan _r_nltä 

Niin kauan ei edistyskfiän ole Lihavaksi hän sen totesi, kun nauroi hänelle, piti häntä hul luna. Jos hän G!isi ollut julistaja, bän nyt suutaan vinoon, pi!kalliseen elämä hänelle antoi, siitä lukaa 
edistystä sanan varsinaisessrt tarttui käsivarresta j a lähti kul- Tai ymrnärs!köhän se? Oikeastaan olisi varmaan kehoittanut toisia- hymyyn. Eikä hän kiirehtinyt lyö- riemastumatta tai tulematta mur
mielessä kuin ~hn;tinen potkii jettamaan sitä lausuma•tta oikeas- se oli kiva tyttö. Jollakin tava.lla kin tekemään samoin. Hän olisi mään lyötyjä, todistaakseen siten heelliseksi. Hänen ylimyksellinen 
vanhan standardtso1tuneen Itse- - . - k · · h k 
kesk 

. d .. ttä' .. t"k taan kunnolla sanaakaan. natlnk•nnaköinenkin ja ennen aik- kehoitta.nut jokawta a.stumall!n ulos omaa erinomaisuuttaan. olemuksensa kuvast el! engen u-
etsyy en savy man e 11 an ... 

kahleissa. Se oli seisonut vähän syrjllssä, kea hilja!!llen. • itsestään, tulemaan ulos oman pie- Gustav tiesi, että ajaessaan taikaa nmkuutta aineen ·ylit se. E1vatkä 
TOISin uudistuminen ei olisi ja pojat oliva:t nyökänneet siihen. Lopulta oltiin sitten autossa ja nuutensa ahtaudesta ja tulemaan valtaa, mainetta ja yltäkylläisyyttä. ihmi.set mitenkään voineet ymmär-

m~~dolli~ta. ell:i vanha muot?u- P itkään ei jaksanut katsoa tietä, keskusteltiin tytöistä. Jokainen siten samalla ymmärtäväiseksi ja monet ihmiset kuvittelivat saavut- tää hänen ehdotonta rauhallisuut-
twSsl enstm ~'hkmtsteänll ~?sttalskek~11l· vaan tuli hlpaLstuk.si stlm111ä kas- kehui vuorollaan omaansa. Bert- suvaitsevaiseksi, lempeilksi ja an- tavansa onnen. Ja hän sääli heidän t aan. ·Eivätkä he tienneet, että 

anon a en t a ar '"'I aa . ... 
kansaa _ jota toistaiseksi vain vojakin. Jotakin herttll!åta ja Uois- ldn SlllllOi painavan szansa. teeblan.tavilwi · to!BWeeo. Mutta sokeutta'nn ja kuunteli vailtl heidän Gustav oli astun ui ulos itsestäan. 


