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R ien n ä m m e vanhan vuosisadan loppua, uuden  
alkua kohti; elämme ajan voimakkaitten virtausten risti
aallokossa. On niitä, jotka voisivat muille suuntaa neu
voa, mutta pysyvät etäällä ajan virtauksista; ovat laske
neet purtensa tuonne lahden pohjaan ankkuriin ja  yhäti 
siellä pelokkaina viipyvät, vaikka lahden pinnan peit 
tää lika ja  saasta. Vaan ne, joitten henki kaihoaa 
eteenpäin, elämän suuren salaisuuden ymmärtämiseen, 
ne istuvat, huolimaita heidän varoituksistaan, kukin  
purressaan, purjeita tuulille tarjoten. M utta leikkiä 
ei ole ristituulessa purjehtim inen. K utka huolestuneina  
tuijottavat eteensä, lähellä olevaan kariin vilkasten, 
kutka epätoivoisina koettavat soutamalla estää purttansa  
matalikolle ajautumasta. K alpeina heiluu tuolla jo  
m uuan purressaan, jonka köli pohjaan kolahtelee, lai
neen harjalla yhä matalammalle viskautuen. M utta  
onpa niitä pursia  jo  ulapallakin. Soreasti pulleille  
purjeineen ne aaltojen harjoja viiltävät, raikkaan tuu
len mukaan kallistellen. Silloin tällöin kuuluu sieltä

iloisia huutoja: tänne, tän ne!
M iksi en rientäisi ulapalle, nähdessäni, mikä 

tuuli voi purteni sinne liidättää. Onhan omatun-
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töni kompassina ja  järkeni tuottavasti peräsintä puris
taa. Miksikä en luottaisi niihin. E i  muut minun 
purttani kumminkaan tule ohjaamaan. Jokaisella näkyy 
olevan kylliksi tekemistä omansa kanssa. Rohkeutta 
siis. Ulapalle!

M. K.



«A l l is s a ,  oli logos, logos oli Jum alan tykönä, 
•Jumala oli logos», sanoo se aleksandrialainen oppi
nut, jonka luullaan kirjoittaneen Johanneksen evan 
kelium in. Minä tahtoisin sanoa tuon perusväitteen 
näin: «Alussa oh Henki, H enki oli Jum alassa, Jum ala

oli Henki.» .
K aikki, m issä on eläm ää on H engestä, eläm än 

eri muodot, aineellisetkin, ovat H engen eri ilm auksia.
M iten ym m ärtäisim m ekään luonnon hievalita ina- 

tonta tarkoituksenm ukaisuutta, ku in ka  voisimme taju ta  
eläm än jum alallista suurenm oisuutta y h tä  hyvin  pie
nim m issä h iukkasissa  kuin m ahtavissa avaruuden 
kappaleissa, jos tyytyisim m e olettam aan niitten vaan  
tottelevan jotakin  K orkeam m an niille m äärääm iä lakeja. 
K a ik k ia lle  u lettu va  H enki se itse niinä elää ja  v a i
k u tta a  aivan sam alla ta v a lla  kuin me ihm iset pientä 
hiukkas-m a ail ma an ime (ruumista) johdamme ja  hen

kem m e m ukaan muodostamme.
Me tiedämme, m itenkä m ineraalit ovat juokse

v a sta  aineesta koviksi jäähtyn eet, tiedäm m e myöskin, 
että  011 ollut aika. jolloin ne eivät olleet ehtineet 
juoksevaankaan  muotoon, vaan  kaasum aisina h iu kka-



sinä m uitten alkuaineitten seassa tä y ttiv ä t  avaruuden. 
R ajoitetuista voim istaan huolim atta, on ihminen tu tk i
m ustensa avu lla  saanut selville tärkeän  sarjan ijan - 
kaikkisuuden kehityksestä, n äyttäen  toteen, että  se, 
m itä me aineeksi nimitämme, on ollut sen hienompaa, 
sen henkisem pää, m inkä kauem m as ian k aik k isu u d en  
en tisyyteen pääsem m e tunkeutum aan. P yrkiessään  sen 
salaisuuden perille, miten ajatuskoneistom m e solujen 
avu lla  toimii, 011 aivojen tu tk ija  huom annut, että  m inkä 
kauem m as pienuuteen päin hän suurennuslasin avu lla  
pääsee, sen pienempiin osiin hajoaa tu tk itta v a  n äkö
ala. M itä todistaa se ?  Sitä, että  tiedem iehen lopulla, 
päästyään  k y llik si pieniä aivojen osia tarkastam aan, 
tä y ty y  joutua hengen salaperäiselle alueelle. A rv a tta 
vasti ei hänen tarvitse suurennuslasin avu lla  päästä 
tunkeutum aan solum aailm an salaisuuksiin  kovinkaan 
kauas n ykyisen  pienuusrajan tuolle puolelle, niin hän 
jo voipi ottaa sellaistakin aivotoim intaa selittääkseen, 
jota me n yk yjään  pidämme puhtaasti henkisenä.

A iva n  sam alla tav a lla  voimme, avaruuden alku 
aineen k eh itystä  taaksepäin  seurattaessa, lopulla a ja
tella  saapuvam m e sille alalle, m issä puhdas henkiolento 
liikkuu, ja  me tulem m e silloin käsittäm ään, ettei aine 
olekaan m uuta kuin yk si H engen ilm ausm uotoja, yksi 
sen m onista om inaisuuksista. Meidän ei tarvitse 
a jatella  a in etta  kaukaisim m assa ijan kaikkisuudessa 
sellaiseksi om intakeiseksi elem entiksi, m iksi me ihmi
set sen tunnemme. E vankelium in kirjoittajan m ukaan 
on siis täysi sy y  v ä ittä ä : «Alussa oli (vaan) Henki, 
H enki oli Jum alassa, Jum ala oli Henki.»

V aik ea  on m eidän ajatella  Hengen om inaisuuksia. 
M utta m itäpä jum alallisem paa, ijankaikkisem paa omi
naisuutta voim m ekaan korkeim m alle käsitteistäm m e
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omistaa, kuin pyrkim yksen k au k aista  ihannetta kohti. 
Siitä  lähtiessäm m e voimme k aik esta  m uustakin antaa 
totu u tta  janoovalle itsellemm e tyy d y ttä v ä n  selityksen. 
S y y tä  on m eillä olettaa, ettei tämä nykyin en  aineelli
nen keh ityskausi olekaan H engelle ainoa, vaan  yksi 
m onesta kehityskaudesta, joitten läpi H enki omaa ihan- 

nettansa kohti pyrkii.
N iinkuin me ihm iset tunnemm e ty y d y ty stä  pyr

kiessäm m e valoa  kohti siksi, että  me tunnemme, m ikä 
valottom uus on, osaamme ilolle an taa oikean arvonsa 
tietäessäm m e, mille suru tuntuu, ym m ärräm me rak 
kauden ääretöntä voim aa täydelleen, saatuam m e ensin 
vihan arm ottom uutta kokea,, niin H enkikin sulki ikään 
kuin itsensä ulkopuolelle sen, m ikä hänen om inaisuuk
sistaan on äärim mäinen, loi oman olem uksensa v a s ta 
kohdan, aineen, ja  otti teh täväkseen  täm än uuden 
ilmiön kirkastam isen m uun olem uksensa m ukaiseksi.

*

A ine esiintyi ensin hienona utana, jossa eläm ä oli 
vaan  liikevoim ana; alkoi sitten jakaan tu a  äärettöm iin 
uturylim iin, jotka  rupesivat h itaasti tiivistym ään. V ä h i
tellen k eh itty ivä t näm ä kaasum aisiksi aineryhm iksi, 
jotka kukin  jatk o ivat hiljaista  kehitystään. Hrilaiset 
h iukkaset niissä a lko ivat lähennellä m ieleisiänsä tove
reita, ruveten siten m uodostum aan erilaatuisiksi a lku 
aineiksi. Näm ä taasen vuorostaan va ik u ttiv a t uusien 
suhteitten syntym iseen, ja  kun se aurinkokunta, jonka 
keh itystä  me voimme lähem m in seurata, oli ehtinyt 
jak aan tu a  pallom aisiin osiinsa, sai m ineraalien kehitys

vihdoin alkunsa.
M oninaiset ovat luonnon eri muodot ja  v iv ah 

dukset jo tällä  kehitysasteella , m utta kuitenkin oli
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m ineraalienkin a ikakau si vaan  pohjakerros niille kehi- 
tysm uodoille, jo tka  aineessa p iilevä  H enki m aanpin
nalle nostatti.

M ineraalit jäähtyi vät, maan pinta kovenem istaan 
koveni, irtaantuen niisti! hiukkasista,, jotka sen ym pä
rille ilm akehyksen m uodostivat. M aan eri suhteet eri 
vuoden aikoina auringosta leviävään  lämpöön va ik u tti
v a t  vuoroin sateita, vuoroin kuivuutta, jolloin k a ik k i 
edellytykset uudelle kehitys muodolle oli tarjona. K a sv i
kunnan vuoro oli tullut, sen alim m at olennot sa ivat 
niin sanoaksem m e persoonallisen elämän.

Meidän ei tarvitse seurata sitä äärettöm än pit
k ä ä  keh ityskautta, jonka etevim m ät kasvi-olennot, 
tarv itsivat siirtyäkseen alim m ista kasvikun nan muo
doista korkeam piin muotoihin. K eh ityksen  suunta 011 
selvä. Sen edistyneem piä k asveja  a lk aa  luonto tuot
taa, m inkä korkeam pia m uotoja niissä asu va Henki 
kehityksekseen vaatii. Ne ovat olennoita, jotka voi
v a t m enettää elinvoim ansa, s. o. niissä asu stava  Henki 
voi siirtyä pois, laskien olennon raukeam aan raaksi 
a ineeksi jälleen, kun sen vaatim uksia  ei tyyd ytetä . 
Tiedäm m ehän eteläm ailla lö ytyv än  kasvin , joka veden 
puutteesen jouduttuaan voipi läh ettää  ulottunen etsi
m ään vettä  jä tk ä in  m atkaili päästä. Se osottaa jo 
liikkumishalua,. .Ja onhan m eillä alituiseen tilaisuus 
Hiihdä, m itenkä usea kasvilaji, jolta  s y y stä  tahi toisesta 
a lk a v a t loppua elatu sain eet siitit paikalta, millin se 
alkujaan  on juurtunut, läh ettää  juurensa m aan pintaa 
pitkin tuonnem m aksi ja  siirtyy  uusina vesoina lopulla 
itsekin sinne. Siis se jo m uuttaa olopaikkaansa, va ik k a  
täm ä siltä k ä yk in  vielä  h itaasti ja  hankalasti.

Korallilla  ei m yöskään vielä  ole vapautta, m utta 
se luetaan jo eläimiin. Läheinen korallin sukulainen
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sim pukka sen sijaan 011 jo ryö stä ytyn yt vapauteen, 
m utta m erkkinä entisestä kehitysm nodostaan tä y ty y  
sen h inata raskasta  aine-kuormaa m ukanaan. Sen 
serkku taasen, etana. 011 vap au tu n ut siitäkin h aitasta  
ja liikkuu jo vap aan a eläim enä luonnon antim ia nautti
massa. K ehitystä, jota  n äillä  esim erkeillä olen k u va n - 
nollisesti koettanut selittää, näemme kaikkialla. \ arsi- 
naiset välim uodot k y llä  ku olevat pois, jotta  ei sukujen 
sekaantum inen voisi tapahtua, m utta sukulaisuuden 

m erkit ovat selvinä jälellä.
Sen korkeam m alle keh itys täten  nousee, m inkä 

enemmän H engen vaatim u kset k a sv av at, pyrkies
sään y h ä  alistam aan ainetta palvelijakseen. Korkeam 
m illa keh itysasteilla  o levista eläim istä näemme, ettei 
niitten sisällisenä m äärääjänä enää ole pelkkä huoli 
toim eentulosta, v a a n  a lk aa  niissä uusi voim a päästä 
n äkyviin . Tosin huom aam m e jo kasvikun nan kin  kor
keam m illa olennoilla olevan vaistom aisen k y v y n  alkua, 
m utta v a sta  korkeam m illa eläinasteilla näem m e vaiston 
pääsevän täyteen  kehitykseensä. Vaistom ainen pyrki
m ys suvun lisääm iseen k eh ittyy  näissä uudeksi m ahta
v a k si voim aksi, joka an astaa  k äsk yva llan  yli koko 
olennon. \ ietit nousevat m äärääviksi. Nautinnon 
himo herää. P uollustus ja h y ö k k ä y sk y k y  keh ittyy , 
joista pelko, ahneus, kateus ovat tuloksia. K ärsityt 
tappiot opettavat heitä  varovaisuuteen, viekkauteen ja  
kostoon. Me näemme heissä iloa ja  onnellisuutta, jopa 
ik ä vä ä  ja  suruakin. Ja seuratessam m e tarkem m in 
heidän eläm än tapojansa, huom aam m e pian, että  heissä 

on jonkun verran ym m ärrystäkin.
K aikkein  korkeim m illa keh itysasteilla  lö y ty y  eläi

m iä , jotka sa a tta va t oman ruum iinsa alttiiksi viholli
selle velvollisuuden tunnosta, k ä rs iv ä t v ilu a  ja  nälkää
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rakkaudesta, jopa asettu vat kuolem aan surusta isän
tänsä haudalle.

M ainien keh itysasteella  on H enki siis noussut 
uuteen ilmausmuotoon. V ietit, intohim ot ovat n y t elä
m än ylin nä m äärääjänä, jopa niinkuin olen osotta- 
nut, esiin tyy  H enki jo ym m ärryksenä vieläpä velvolli- 
suuksiansa täyttäm ään p akottavan a om anatuntonakin.

Olemme tällä  tavo in  seuranneet Hengen voittoi
saa ku lk ua  luonnon k eh ityksessä  itsetietoisen persoo
nallisuuden rajalle. Voidaksem m e käsittää, m itenkä 
kehitys tästä  otti seuraavat tärkeät askeleet, tulee 
meidän tutu stu a siihen tärkeään lakiin, joka jo eläin
kunnan kehityksessä  011 yh ten ä tärkeim m istä.

A vio valin ta  se 011, m ikä luonnon eri olentolajeista 
k a sv attaa  korkeam pia muotoja. M inkä korkeam m at 
eläim en henkiset lah jat ovat, sen huolellisem pi 011 se 
valitessaan  itselleen aviota. Se, joka ei om assa toveri
piirissään löydä vertaistaan, hakee itselleen avion tuon- 
nempaa, ja  polvi polvelta  nousee siten kunkin heimon 
keskuudessa valiosukuja, jotka suurempien lahjojensa 
avu lla  p ääsevät yh ä  nopeammin nousem aan, kunnes 
heidän jälkeläisensä e ivät enää tunnusta koko van haa 
heim oaan sukuunsa kuu lu vaksikaan , la k k a a v a t alem 
pien sukuhaarojen seasta  avioitu  ottam asta  ja  saavat 
siten oman nuoren rotunsa y h ä  enemmän jalostum aan.
\ älirodut, jo tk a  e iv ä t pääse ylim m än kanssa sekaan 
tum aan, y h ty v ä t alempiin ja  katoavat. T ällä  tavoin  
aikakausien  kuluessa uudet entisiä ehom mat rodut 
nousevat kehityksen etujoukkoina kulkem aan, m utta 
vanhojen edistyskulku seisattuu.

Siten on luu ltavasti ihm iskunnan alin rotu nous
sut eläinkunnasta. M ikä aikoja sitten kadonnut kor
kealle kehitysasteelle p äässyt eläinlaji se n ä y ttä yty i
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tarkoituksenm ukaisim m aksi asunnoksi korkeam pia fy y -  
sillisiä toim intavälikappaleita  tarvitseville henkiolen
noille, ei m eidän ole helppo varm uudella sanoa; eikä 
meidän tarvitsekaan  sillä itseäm m e vaivata . T ähän 
eläinkunnasta jaloim paan sukuun a lko ivat kaik ista  
eläinlajeista kehittyneim m ät sielut siirtyä, nostaen sen 
vähitellen m aanpallon h allitsevaksi sukukunn aksi ja  
H enki pääsee luom aan ainem aailinaan uusia eläm än
m uotoja korkealle y li  sen, mihin sen siihen asti oli 

onnistunut ain etta pakottaa.
Eläim issä näimme viettien olevan pääm ahtina, 

m utta siellä tää llä  p ilkistää jo, kuten  olen n äyttän yt, 
n äk yviin  varteen otettava  ym m ärrys. Se kokem us keski
näisen avuliaisuuden hyödystä, m inkä esim. apinain, 
m uurahaisten y. m. edistyneim päin eläinten eläm ässä 
tiedäm m e niin tärkeäksi seikaksi, se se luonnollisesti 
johti ihm isenkin ottam aan ensim m äiset askeleensa 
yhteiskunnallisiin oloihin. J a  kun ulkonaiset vaarat 
hyvin  aikasin  p akottivat alku-ihm isiä pysym ään koossa, 
sai ym m ärrys keskinäisen vuorovaikutuksen k au tta  yh ä  
u u tta  harjoitusta, ja  jo teki hän ensim m äiset keksin
tönsä, joitten k au tta  hän tu rvasi asem ansa eläim iä ja  
pahimm in ahdistavia  luonnon voim ia vastaan.

M utta opittuaan luonnon ilm iöitä vaarinottam aan 
ja  niitten m ah tavu u tta  käsittäm ään , alkoi toinenkin 
om inaisuus ym m ärryksen rinnalla pyrkiä selviytym ään.

Luonnon m ystillinen, salaperäinen puoli se nähtä
v ä sti a ikasin  ve ti ihm iskunnan huomion puoleensa ja  
va lta s i sen kokonaan. K äsittäm ättä  luonnon tav a lli
sim pia ilmiöitä, n äki ihminen, alettuaan havaintoja 
tehdä ja  niitten sy itä  m iettiä, ihm eitä kaikkia lla , puhu
m attak aan  niistä aave-ilm iöistä, jotka  v ie lä  tän ä  päi
v ä n ä  odottavat tu tk ivan  tieteen selitystä. Siksipä alkoi
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ihmisessä jo silloin alkuasteilla  selvetä  aavistus siitä, ettei 
luonto hänen ym pärillään ollutkaan vaan  kiviä , k a s
veja, eläim iä, vaan  oli kaiken tuon tak an a  näkvm ätön. 
m ahtava olento, jonka edessä ihmisen oli nöyrtym inen, 
lä m ä  aavistus ja  siitä jo litu va vastuunalaisuuden tunne 
se saattoi ihmisen alim m illa keh itysasteilla  kum arta
m aan käärm een, krokotiilin, tulen, ukkosen, auringon 
edessä. N iinkuin lapsi tarvitsee toim intahaluiselle 
m ielikuvitukselleen jotakin n ä k y v ä ä  perustaa, m utta 
ty y ty y  iloitsem aan ja  rakentam aan tuulentupiaan, kun 
se saapi käteensä edes puupalikan, joka on leikattu  
hiukan ihmisen m uotoiseksi, niin alkuihm inenkin, tun 
tiessaan hengessään kaipuuta päästä näkym ättöm än 
luonnon H engen yhteyteen, ty y ty i kum artam aan m inkä 
m ahtavan luonnonilmiön edessä h yvänsä, kunhan se 
vaan  vaik u tti hänen m ielikuvitukseensa kyllin  vo i
m akkaasti. Siksipä huomaa,m mekin, että  ihminen, 
polvi polvelta, rotu rodulta noustessaan ja  keh ittyes
sään, yh ä  pitää pääpyriiitönään luonnon salaperäisten 
voim ain palvelem ista. Vähem m än huolii hän k ysyä: 
m iksi? Hän ty y ty y  siihen, että  hän askel askeleelta  
pääsee luonnon voimia, h yväkseen  käyttäm ään. Hän 
nauttii h iljaisesta haaveksim isesta luonnon helm assa, 
tun tem atta tiedon ja  toim innan halua. Siksipä* vaipuu 
hän vihdoin uneliaasen saam attom uuteen, joka raukasee 
hänen keh itysk yk yn sä  kokonaan. Siksi ovat. vanhat 
itäm aiset kulttuurikansat, liinduit ja  kiinalaiset, joitten 
esi-isät jo ik ivan hassa m uinaisuudessa p ääsivät sukel
tam aan syvälle  luonnon salaisuuksiin, seisattuneet 
keh ityksessä  ja  jääneet alem m aksi ihmisroduksi, johon 
m yöhem päin rotujen n ä y ttä ä  olevan m ahdoton sekaantua.

Mutta itäm aisen kehityksen seisatuttua ei H enki 
ole kulkuaan -seisaattanut. Kun aasialainen rotu ei tar
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joa edistyneille sieluille elinvoim aisia tyyssijoja, niin 
ovat ne alkaneet pyrkiä, k  uni vesat van han puun 
ku ivettua, m uualla n äk yviin  ja  niin on keh itys Euroo
passa avan n ut itselleen uuden suunnan. K reikassa ja  
Room assa rakentui fyysillisen  voim an ja  persoonallisen 
tahdon nojaan uusi kulttuuri. P ysyen  niin vieraana 
kuin  m ahdollista haaveilem iselle ja  m ystisism ille, tun
n ustaa täm ä va a n  sen, m inkä se itse ym m ärtää ja  
voipi toteennäyttää. V oim akkaan tiedon ja  kunnian
himon kannustam ana on se voim istum istaan voim istu
nut. Ja  saatuaan kansain  vaelluksen  k a u tta  raikasta 
elinvoim aa ja  pulppuvaa toim intahalua, on täm ä k y l
m än järjen kulttuuri askel askeleelta  edistynyt, nostaen 
vihdoin ihm iskunnan 19 vuosisadan tieteitten ja  k e k 

sintöjen huipulle.
N yt kun länsim ainen tu tk iva  tiede omin neuvoin 

alkaa  p äästä niille luonnon salaisuuksien lähteille, joista 
itäm aiset v iisaat jo vuosituhansia sitten ovat ammen
taneet, ym m ärtäm ättä kum m inkaan niitten «syntyjä 
syviä», voipi sanoa ihm iskunnan päässeen sille keh i
tysasteelle, että  molempain suurien kulttuurien varsi
nainen yhtym inen 011 mahdollinen. Länsim aisen tieteen 
ei enää tarvitse  neuvottom ana v ä isty ä  itäm aisten ih
m eitten edestä, va a n  se koettaa jo sekä paljastaa 
vaikeim piakin silm änkääntäjäin temppuja, että  ta ittu a  
m atem aatisella perusteellisuudella niitten luonnonlakien 
tutkim iseen, joitten avu lla  todelliset «ihmetyöt» ovat 

mahdollisia.
M utta jos n yt palaam m e tarkastam aan, niillä k an 

n alla  näitten kultuurivirtausten pyörteessä H engen ta is
telu  yk sity isissä  olennoissa esiintyy, min huomaamme 
helposti, että, huolim atta niistä uusista oloista, joihin 
ihminen kehittyneen järkensä avulla  011 itsensä kohqt-
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tanut, Henki hänessä yh äti ja tk a a  sam aa taistelua, 
m itä alem m assa luonnossa olemme tarkastaneet. V a ik k a  
hän, näet. m uissa suhteissa onkin äärettöm ästi noussut 
luonnon tilasta  ylöspäin, m asentaen käskyn sä  alaiseksi 
yhden luonnon voim an toisensa jälestä. ei eurooppalai
nen kulttuuri ole v ie lä  teh n yt [»ahon m itään vap au t
taakseen ihmistä niistä kahleista, joissa eläin kan nalta 
Perit' t vietit ja  intohimot häntä pitävät. Ihminen 011 
hankkinut itselleen uusia henkisiä k yk yjä , m utta perin 
h arva  on tehnyt san ottavasti työtä  irtaantuakseen 
■siitä painolastista, joka estää häntä lentäm ästä uusien 
lahjojensa avu lla  korkeuteen.

Eurooppalainen kulttuuri on niinkuin aasialainen- 
kin m ennyt yksipuolisuuteen ja  joutunut ristiriitaan 
luonnon lakien kanssa, josta pelottavat yhteiskunnalli
set m ätäh aavat ovat seurauksia. Y k sity iset ku lttu uri- 
ihm iset taasen ovat kylm ää järkeä jum aloidessaan ja  
v a llitsev ia  kieroja yhteiskunta-oloja ihaillessaan, joutu
neet ristiriitaan sen voim an kanssa, joka  kutakin meistä 
y hdistää luonnon suureen Henkeen, om antuntonsa kanssa. 
J a  taistelu ei ole helppoa.

Eläm än tarpeitten tyydyttäm inen 011 jo eläim ellä 
nautintoa. Ihm isessä 011 taipum us nautintoihin m onta 
vertaa  suurempi ja  monipuolisempi, sillä hänen aisti
m ensa ovat hienonem istaan hienonneet, kehittäen nau- 
tin tokyvyn  yh ä syvem m äksi ja  perinpohjaisemm aksi. 
S iksipä voi intohimojen voima, jos se sa a  esteettöm ästi 
kehittyä, päästä ihm isessä m ahtavuuteen, jo k a  kam m ot
taa. Tiedäm m ehän ihm isiä, joilla  eläm äntarpeitten ja  
mielitekojen tyydyttäm inen on kaikki kaikessa. Heidän 
eläm änsä on k y llä  ulkonaisesti keh ittyn yttä  ihm iselä
m ää, he k ä y ttä v ä t etevästi järkeänsä, m utta sen p y
rintöjä ei jalosta  e lävän omantunnon valo. Ne sellaiset
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n ä y ttä v ä t tosiaan katkaisseen kokonaan sen suonen, 
joka yh distää  ihmisen Hengen alkulähteesen. M utta 
näin kau as pim eyteen painuneita 011 toki perin vähän. 
Suunta, millin kehitys k a ik ista  esteistä ja  kom pastuk

sista  huolim atta pyrkii, 011 selvä.
H enki pyrkii n yt vapautum aan viettien  ja  into

himojen orjuudesta, tahtomatta, kum m inkaan luopua 
niistä kokem uksista, joita se p itkällä  m atkallaan on 
tehnyt. Se ei pyri palaam aan, niin sanoakseni, v ia t
tom an karitsan  kannalle, sillä silloinhan sen pitkä 
m atka olisi tarkotukseton. E läim ellisistä om inaisuuk
sista irti pyrkiessään, ottaa henki niistä  jokaisesta 
kalliin  helm en talteen. Voisim m e esim erkiksi sanoa, 
että  viek k au s puhdistuu neuvokk uudeksi, uteliaisuus 
tiedonhaluksi, orjam aisuus kärsivällisyydeksi, itsepäi- 
syv s tahdonlujuudeksi j. 11. e. N äitä  om inaisuuksia 
ei karitsa  omista, sillä ne ovat opittavissa vasta  tutu stu 
m alla viattom uuden vastakohtiin  «syöm ällä pahan tie
don puusta.« Säilyttäen  täten  perinnölliset om inaisuu- 
tensa ainoastaan jalostuneim rnassa muodossa, irtaan tuu 
ihminen siitä sielun kuonasta, jota siihen alem m illa

asteilla  on takertunut.
K asviku n n assa  oli ainoana huolena toimeentulo, 

eläinkunnassa p ääsivät vietit m äärääviksi ja  korkeim 
m assa ihm isessä a lk aa  n y t omatunto nousta va lta is
tuimelle. Se ei salli ihmisen enää p itää  huolta yk sin 
om aan itsestään, va a n  huomio a lkaa  y h ä  enemmän 
k ä än tyä  muihin ihmisiin, k a ikkiin  ihmisiin, koko luon
toon, niin, pyrkim iseen ihannetta, sitä  suurta k ä sittä 
m ätöntä kohti, jota, vastaavam p aa  k äsitettä  ilmasev an 
sanan puutteessa, on nim itetty meidän kaikkien Isaksi. 
Täm än luonnon Isän yh teyteen  p yrkivä  ihminen ei voi 
iloita, ei nauttia, jos hän näkee toisten olevan onnetto-
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mi,!, hali alkaa etsiä nautintoa, ty y d y ty stä  m uitten 
kärsim ysten lieventäm isessä. Ja m inkä enemmän hän 
tälle taipum ukselleen antautuu, sen suurem m aksi k a s
v a a  tarve. Omatunto vaatii enemmän, yh ä  enemmän. 
.Se kielto, m ikä ihm iselle ensin oli va a n  «älä tapa» ja  
joka sitten muodostui kielloksi «älä tee p a h a a ., kir
kastuu n y t k äsk yk si «tee hyvää» ja  p akottaa ihm istä 
uupum attom aan työhön, uhrauksiin m uitten ihm isten 
h yväksi. Huolehtien om asta lm om isestaan luopuu yksi 
vaan  siitä, m itä hän väittäm ättä  ei tarvitse, m utta 
toisessa voim istuu om atunto niin vaate liaaksi, että  
p akottaa  luopum aan k a ik esta  om aisuudestaan; sillä 
hän ei löydä rauhaa, niin kau an  kuin hän tietää  elä
vän sä  m ukavam m in kuin yksikään  hänen lähim m äisis
tään. P ransiscus A ssisilainen luopui kaikesta, m itä 
yhteisku n ta  hänelle tarjosi, rikkaudesta, nautinnoista, 
kunniasta saadakseen om antuntonsa m ukaisesti pal
vella  ihm iskuntaa. Jesus N atsarealainen vihdoin antoi 
ristiinnaulita itsensä tietäessään, ettei hän ilm an kuole
m atta voisi a va ta  ihm isten silm iä totuutta näkem ään.

Olemme n yt päässeet siihen, jossa H enki meidän 
seassam m e nousi jum alalliseen täydellisyyteen. «R akas
tak aa  vihollisianne, tehkää h y v ä ä  niille, jotka teitä 
v ih a av a t: siunatkaa niitä, jotka  teitä  kiroilevat: ru
koilkaa niitten edestä, jotka  teitä  vahingoittavat.»

Hän k y llä  n äytti ihm iskunnalle tien ihannetta 
kohti jo silloin kun länsim ainen ja  itäm ainen kulttuuri 
S yyrian  kauppateitten varsilla o livat kohdanneet toi
sensa kun «aika oli täytetty»  —  m utta ihm iskunta ei 
silloin vielä  ollut kyp syn yt lähtem ään hänen oppinsa 
turvissa  onnellista tu levaisuu tta  kohti. A inoastaan h ä
nen ulkonaiset työnsä silloinen ihminen käsitti, ei h ä
nen oppiansa. M utta niin vaillinaisena ja  ristiriitaisesti
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käsitettyn ä, kuin hänen oppinsa onkin esitetty niissä 
alkuperäisissä käsikirjoituksissa, jotka ovat meille säi
lyneet, riittäv ät ne kuitenkin  osottam aan, miten ihmi
sen on elettävä, jotta H enki hänessä pääsisi nousem aan

täydellisyyteen. (
E ttä  hän todella neuvoi ihm istä jokapäipäisellä 

eläm ällä, Isän tahdon täyttäm isellä, s. o, hänessä vielä  
v a lla lla  olevien eläim ellisten voim ien nöyryyttäm isellä, 
pyrkim ään täv d e llisyyttä  kohti, siitä tulee jokainen 
vakuutetuksi, tutkiessaan mikä oli hänen oppinsa läpi
k ä y v ä n ä  peru saatteena, -la ettei hän pannut ihmisen 
kohtaloa kuolem an jälkeen lopullisesti, ^iankaikkisesti 
riippuvaksi tästä  lyh yestä  ajan heilauksesta, m inkä 
ihminen viettää  m aan päällä tuhansien ulkonaisten 
vaikuttim ien ruhjomana, sen lausuu Jesus selvään opil

laan  « u udestasyntym isestä.»
«Tuuli puhaltaa, kussa se tahtoo ja  sinä ku u let 

sen humun, vaan  et tiedä, ku sta  se tulee tahi minne 
se menee: sam aten on jokaisen hengestäsyntyinisen 
laita», sanotaan Johanneksen evankelium issa -Jesuksen 
itsensä lausuneen ja, vä h ä istä  ennen: «Ellei ihminen 
syn n y vedestä*) ja  hengestä, niin ei hän taida Jum a

lan  va ltak u n taan  päästä.»
M issä ihm ishenki on niinä väliaikoina, joka k u 

luu kuolem an ja, uudestasvntym isen välillä, sitä ei 
meidän ole m ahdoton ajatella, jos lähdemme vastau sta  
etsim ään luonnon tarjoam ista esim erkeistä. M itä k a i- 
paa k a sv i kuum an päivän jälkeen ? R au h aisaa yötä. 
M itä odottaa luonto yhtäm ittaisen, raikasta  elinvoim aa 
u h ku van  kesän jälkeen ? P itk ä ä  talvenlepoa. M itä

*) Vesi oli vanhanajan ihmisten käsityksen mukaan se alku

aine, m jstä kaikki muu oli muodostunut,

8
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kaihoaa se, joka on ikänsä taistellut ja  k ärsin yt? R au 
haa, rakkau tta .

Jos luonnonlait o vat Jum alan lakeja, niin tar
vitseeko epäillä, m illaiseen olotilaan ihm ishenki pääsee, 
irtaannuttuaan raihnaisesta a in etaakastaan ?

M utta se siitä.

Siirtykääm m e takasin  Hengen taistelua aineen 
kanssa seuraam aan.

Knsi kysym yksem m e on nyt, m itenkä voimme 
ihm iskunnan tulevaisen  keh ityksen  suuntaa m äärätä. 
K ikä se meille ole mahdotonta. Kun fysiikan  ja  m ate
m atiikan a lalla  voimme yhdestä osasta saamiemme 
tietojen nojalla tarkalleen m äärätä kokonaisuuden, niin 
m iksi emme tä llä  a lalla  voisi.

Me olemme nähneet, että  tähän asti k a ik k i kehi
tys 011 ollut Hengen taistelu a aineen om inaisuuksia 
vastaan, sen vapautum ista aineen tuottam ista k ah 
leista. Jos voimme m ääritellä, m itkä ne kahleet 
ovat, jotka hen kisyyteen päin p yrk iv ää  ihmisolentoa 
kam m itsoivat, niin saam me selvän koko tulevaisuuden 
keh ityksen  suunnastakin.

N ykyisessä olotilassa tä y ty y  ihmisen ty y ty ä  muo
dostam aan käsityksen sä viiden aistim en ta ju n ta k yvyn  
m ukaan, v a ik k a  hän on tieteittensä avu lla  kum oam at
tom aksi todistanut sen, että  aistim et häntä koko ajan 
pettävät. H än näkee kiintonaisia kappaleita, joita ei 
ole laisin kaan olemassa, sillä opettaahan meille pelkkä 
suurennuslasi, ettei löydy laisinkaan ehdottom asti kovia  
kappaleita, vaan  ovat k a ik k i aineet: m etallit, puu, luu 
aivan niinkuin vesi ja  höyrykin pelkkiä ainesryhrniä a v a 
ruudessa. V esipisarassa pienet h iu kkaset h yrräävät toi
nen toistensa ym päri suhteellisesti yhtäpitkien  vä lim at
kani päässä niinkuin taivaankappaleet. N äyttäväth än
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m eistä isäni, lämpö, valo, luonnon kaikkein  erilaatui- 
sim m ilta ilm iöiltä ja  kuitenkin tiedäm me niitten sy n ty 
vän ainoastaan erilaisista ilm ahiukkasten liikkeistä. 
Toiselta puolen taasen tuntee ihminen m ah tavia  luonnon 
voim ia ja  hallitsee niitä, tietäm ättä  kum m inkaan, m itä 
ne oikeastaan ovat niinkuin sähkö, m agneetti, hypnoosi. 
Ja kaiken täm än lisäksi saa hän joka hetki ku rkistaa  
avaruuteen, jonka rajattom uus häntä pyörryttää, eikä 
hänellä kuitenkaan ole väh in tä  toivoakaan  tuon arvoi
tuksen selittäm iseen aistiiniensa. nojaan rakennetulla 
käsityksellään. Tarvitseeko siis va sta ta  kysym ykseen , 
m istä ihmisolento pyrkii vapautum aan? Jos n ykyinen 
eläm änm uoto vielä  rakentuu vaillinaisille käsitteille, 
niin tä y ty y  toki kehityksen tarjota ihm iselle olotiloja, 
joissa hän näkee täyden  todellisuuden. K un täm ä 
eläm ä k a sv attaa  vaan  kysym yksiä, joitten suorittam i
seen eteviinm ät ihmisolennot turhaan uh raavat itsensä, 
niin on meillä toki syytä  odottaa korkeam paa k eh itys
astetta, jolla vastaukset ovat löydettävissä.

Ihmisen 011 siis vap au du ttava niistä  kahleista, 
jotka estävät hän tä  totuutta  näkem ästä. H änen on 
vap au d u ttava  aistiiniensa rajoituksista.

E ttä  ihm ishengellä tosiaan on laveam m at aistin- 
voim at, kuin se aine-koneisto, jonka avulla hän ta v a l
lisissa oloissa toimii, voi tulkita, siitä on meillä selviä 

todistuksia.
Säännöllisissä oloissa huom attavin todistus ihm i

sessä piilevistä ja  ainoastaan silloin tällöin esille pulp- 
puam aan pääsevistä  henkisistä voim ista 011 n. k. inspi- 

ratsioni.
Suurien hengenm iesten eläm äkerroista, joissa hei

dän sielueläm äänsä kuvataan, näemme, m itenkä he 
suurimmat työnsä, puheensa, kirjoituksensa, taideteok
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sensa, sävellyksen sä ovat luoneet sellaisina hetkinä, 
jolloin he ovat a ivan kuin antautuneet toisen, heille 
itselleen käsittäm ättöm än voim an johdettaviksi. Moni 
heistä selittää, ettei hän itse inhim illisin voim illensa 
ole luonut suurimpia nerontuotteitansa, vaan  on hän 
niitä syn n yttäessään  tun tenut olleensa ainoastaan 
tulkkina, vä littä jän ä  häntä m ahtavam m alle luojalle.

Sam aan ilmiöön on m eillä tilaisuus alituiseen 
n ytk in  tutustua. O ttakaam m e esim erkiksi sellainen 
puhuja, joka voipi inspiratsionille antautua. H apuil- 
tuaan  alussa kan keasti sopivia sanoja ja  muodostel
m aan  sääntöjen m ukaisesti lauseryhm iä, pääsee puhuja 
vihdoin sellaiselle alueelle, m issä hän a lkaa  tuntea 
läm piävänsä, jossa ikään kuin  hänen sisimpänsä, äsken 
vielä  välinpitäm ätön ja  uinuva, y h ty y  puheeseen. Ja 
me huomaamme, kuinka puhujan huulilta a lk aa  v ir
rata  sana sanalta, ajatus ajatukselta, joita hän ei n äytä  
enää itse laisin kaan sonnnittelevan. H än antautuu 
vaan  h eh kuvalla  m ielellä kuuluville pulppuavan a ja- 
tusjuoksunsa tulkiksi. Voim alla, jonka salaperäistä 
va ik u tu sta  jokainen lienee ollut tilaisuudessa tun te
inaan, v a lta a  puhuja silloin kuulijansa. V älin p itä
m ättöm yys haihtuu, arvostelem ishalu unohtuu, yhten ä 
hen gitystään p idättävän ä kuulijana seisovat tuhannet 
yhden henkilön k au tta  vaiku ttam aan  päässeen Hengen 
lum oam ana. P uhujasta  sanotaan silloin: «hän on hen
gen mies» tah i <hänellä 011 haltija.» Sam aten sävel
täjä. H än tuntee päässeensä uuden, aivan  itsenäisen 
säveleen jälille. Se ikään kuin  katkonaisina säikeinä 
soinnahtelee hänen sielunsa korviin, a ivan  kuin etsien 
kuulokoneistossa niitä äänisäikeitä, joitten k a u tta  se 
pääsisi hengenalalta siirtym ään aineväreilvksi. Onnelli
suuden tunne, jota kenties voisi aineellisem m alla alalla
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sattuvimmin verrata siitosnautintoon, antautuu nyt 
säveltäjä kokoamaan katkelm ia ja se, mitä hän ei suu- 
rimmillakaan ponnistuksilla olisi tahtomalla saanut luo
duksi, virtaa nyt tulvim alla itsestään hänen henkensä 
aarre-aitasta fyysillisen sävelkoneiston käytettäväksi.

Se on inspiratsionia.
Kun me nyt tiedämme, että jotkut ihmiset eräissä 

mielentiloissa omistavat kyvyn, jota he itsekään eivät 
jokapäiväisissä oloissa omista, niin mikä 011 luonnolli
sempaa kuin se oletus, että nämä harvinaiset ominai
suudet luonnonmukaisesti kehittyneemmissä ihmisissä 
tulevat yhä- tavallisemmiksi ja selvemmiksi, kunnes ne 
fyysillisten kahleitten lauettua pääsevät pysyviksi.

Mutta meillä on muitakin todistuksia siitä, että 
ihmishenki nyt jo omistaa suuremmoisia Aroimia. vaikka 
ne eivät vielä pääse muuten kuin poikkeustapauksissa 

näkyAuin.
Sitä todistavat ne lukemattomat tosiasiat, että 

jaloluontoiset henkilöt, jotka eläessään olivat pyrkineet 
Hengen vaatim uksia noudattamaan, kuolinhetkillään 
ovat tietäneet ja todistaneet tietävänsä asioita, jotka 
ylettyvät kauas yli viiden aistimen rajojen.

Sitä todistaa se tosiasia, että sellaisia henkilöitä 
kuin Svedenborg 011 ollut olemassa'ja on tänä päiAränä- 
kin, jotka voivat pitkäin matkaili päästä seurata rak
kaittensa tärkeimpiä elämänvaiheita. Aivan niinkuin 
uusimpain keksintöjen mukaan voi yhdestä sähköpatte- 
rista lähettää ilman johtolankaa toiseen tietoja, sama
ten ovat nämä tällaiset ihmiset henkisesti niin alttiita 
luonnon salaperäisille vaikutuksille, että yhden hengessä 
tapahtuvat voim akkaat Auirähdvkset jättäArät sen yhtey - 
dessä elävän, pitkäin matkoinkin päässä olevan toisen 
henkeen selvästi yuunärtettävän jälen.
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M uistettava on sekin, että  hypnootiseen tilaan 
saatettujen ihm isten aistinvoim at ovat tavallisista  inhi
m illisistä aistinrajoista riippumattomia. He vo ivat 
eräissä tapauksissa kuulla  ja  nähdä asioita, joista hei
dän n u kottajallaan  ei ole m itään tietoa.

Sam aten voipi un issakävijä  toim ittaa k a ik k ia  joka
päiväisiä  askareita, niinkuin valveillakin , m utta sen 
lisäksi voipi hän sellaista, m itä m aterialisti pitää m ah
dottomana.

Ja unet vihdoin, tuo salaperäinen ala, jolla oppi
neet tu n tevat itsensä niin neuvottom iksi, nekin ovat 
om ansa todistam aan hengen eläm ää yläpuolella täm än 
jokapäivilisen aine-eläm än, sillä todistettavissa on, että  
ne, niin sanoakseni, henkisim m ässä muodossa esiin tyvät 
sattu vin a  vertauskuvina, jotka  varteenottavalle  ihmi
selle ovat verrattom ia osviittoja tärkeim m issä eläinän- 
käänteissä.

K aik k i näm ä asiat ovat kum oam attom ia todis
tuksia  siitä, että  ihm isellä 011 k y k y ä  am m entam aan 
luonnon suuresta aarre-aitasta  meille v ie lä  k ä sittä 
m ättöm iä voimia, joita  fyysillisen  koneistomme kömpe
ly y s  n ykyisellä  keh itysasteella  estää m eitä vap aasti 
hyväksem m e käyttäm ästä. M utta noudattam alla sam oja 
keliityslakeja. m itkä ovat aineessa esiin tyvän  Hen
gen vieneet voitosta voittoon, ovat nuo esteet pois
tettavissa. Kun ihm iskunnassa a lk aa  yleisem m in sel
v itä  se, että  ainoa tie pääm äärään on taistelu  niitä 
aineen voim ia vastaan, m itkä eläinkunnasta ovat vielä 
ihm iskunnalla perintönä, antautuu tähän taisteluun yh ä 
useampi niistä, jotka  tun tevat olevansa siihen kykeneviä. 
Luonnon m äärääm ä a vio va lin ta-lak i, jo ta  n ykyinen 
polvi, ku ltavasikan  ym pärillä tanssiessaan, niin räikeästi 
loukkua, pääsee jälleen täysiin  oikeuksiinsa, ja  ihmis
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kunn an keskuuteen a lk aa  k a sv a a  uusi rotu, polvi pol
ve lta  en tistä  jalom pi ja  lahjakkaam pi, kunnes se huo
m aa olevansa siksi paljon edellä aineenorjia, että  
k a ik k i aviollinen sekaantum inen tulee mahdottomaksi. 
U h kuvalla  voim alla, niinkuin uusien rotujen on n äh ty  
alem m illakin keh itysasteilla  tehneen, a lk a a  täm ä raikas 
ihmisrotu voim istua, m utta van ha la k k a a  kehittym ästä, 
jääden niinkuin alem pien rotujen on käyn yt, ainoas
taan  väliasteeksi jälestä  pääm ääräänsä rientäviä hen ki

olentoja varten.
Y h ä  vähem m älle päässeet hengenlahjat tarjoavat 

uudelle rodulle uusia näköaloja. Puhum attakaan  sel
laisesta  eläim ellisyydestä kuin syöm is-, juom is- ja  
siittäm istarpeen k äyttäm isestä  nautintona, irtaan tuu 
täm ä yli-ihm inen —  niinkuin sitä  uus-saksalainen filo- 
sofiia nim ittää —  k a ik ista  niistä intohim oista ja  pa
heista, jotka n y k y istä  rotua estävät om aatuntoansa 

noudattam asta.
Silloin, kun ihm isessä on yksinom aan va llitsevan a  

tinkim ättöm än omantunnon alainen järki, saapuu hän 
vihdoin fyysillisen  eläm än rajalle. H änen ottelunsa 
aineen kan ssa p ä ä ttyy  ja  kirkastun eena saapuu hän 

tak asin  eläm än alkulähteesen.
K u n  tä llä  tavoin  äärettöm ien aikakausien  kuluessa 

kaikki henki-olennot ovat palanneet sinne, m istä ne 
ikään kuin  ulos singahtivat, silloin on täm ä kiertokulku 
lopussa ja  suuri H enki voipi antautua uuden kehitys^ 

kauden vaiheisin.




