
 
 

Moi, taivaanisä! 

 
 

 
itä sulle kuuluu? Sanovat, että olet täydellinen. Tarkoittaako se sitä, että sinä et pysty 
enää kehittymään ja muuttumaan mihinkään? Onko tosiaan niin! En voi uskoa sitä. 

Sehän olisi järkyttävää, kuin seinä vastassa. 
Hei, tiedätkö, tämä maailma voisi tulla paremmaksi, jos sinunkin suunnallasi tapahtuisi si-

säistä kasvua. Pieni esimerkki: Voisit jo huomata, että naisillakin on sielu – ihana elävä, rak-
kaudessa vahva ja luova sielu. Kerro se niille, jotka olet asettanut täällä sinun virallista viestiäsi 
välittämään. Kerro se kaikille niille, jotka sinuun vedoten hyljeksivät ja alistavat. Sano että nyt 
on aika lähteä luomaan uusia taivaita ja maita. 

Ethän aseta luotujasi paremmuusjärjestykseen myöskään ihonvärin perusteella, tai nenän 
muodon tai asuinpaikan, kykyjen tai ymmärryksen. Ethän? 

Voisitko myös tarkistaa käsityksiäsi ihmisen seksuaalisuudesta, omien kättesi työstä. Si-
nähän meille soit niin monitahoisen rikkauden elämämme suolaksi. En usko että tosissasi lajit-
telet sen toteutumista jonkin etuliitteen mukaan hyväksyttyyn ja kiellettyyn. Vapauta jo luotusi 
ymmärtämään, että jos ihmisen on hyvä olla toisen ihmisen lähellä, ei siinä ole synnin eikä 
häpeän häivää. Olisiko sallittua vain yhden puuron syöminen nälkään, ja kaikista satumaisen 
luontosi muista antimista nauttiminen kiellettyä? Ei voi olla! – Miten minusta alkaa tuntua, että 
ahdistusta aiheuttavien kieltojen takana et ehkä olekaan Sinä. 

    
Joskus kuuntelen sinun virallisiksi edustajiksesi sanottujen ihmisten puheita, mutta harvoin 

kuulen niissä sinun ääntäsi. Joku sanoo, että minulla kenties on ennakko-odotuksia ja omia 
toiveita siitä mitä sanoja sinun suuhusi pitäisi panna, että sinun puheesi tarkoituksena ei ole-
kaan miellyttää ketään. Ainoa pienenpieni toive minulla on, että ne jotka sinun puolestasi pu-
huvat, sanoisivat sen mitä sinä puhut heidän sydämissään eivätkä sitä, mitä jotkin muinoin 
eläneet – yhdessä jos toisessakin asiassa vajavaiset ihmiset – ovat antaneet ohjeeksi ehkä 
vain yhdessä tilanteessa.  

Tiedät varmaan paremmin kuin kukaan, miten itsekkäistä ja maallisista lähtökohdista sinun 
”pyhäsi” ovat täällä julmia juoniaan punoneet, ja monissa organisaatioissa pitävät niitä yllä 
edelleen.  

Sinun tahtosiko olisi syyttää synneistä synnittömiä, sinun antamiesi ominaisuuksien mu-
kaan toimivia ihmisiä, jos he eivät pahaa tee! Et voi olla tietämätön siitä, kuinka maallisten 
auktoriteettien vallanpitoa varten viattomat, herkät sielut syyllistetään ahdistuksen partaalle, 
jotta sitten sinun nimissäsi joillakin olisi valta antaa synnit anteeksi. Sinä et tehnyt lakikirjoja, 
mutta tuolla psykologisella tempulla monien sinun luotujesi sielunvapaus on ajasta aikaan ollut 
kahlittuna uskonnollisten tuomioistuinten tyrmiin. – Sinähän loit universumien äärettömät rik-
kaudet ja mahdollisuudet! 

Sinäkö olet se, joka kuiskaa muslimin korvaan, että hän on oikeassa? Miksi sinä sitten su-
patat myös juutalaiselle, että hänpäs on oikeassa? – Alan aavistaa, että se et olekaan Sinä. 
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