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O upistaja jok' on saanut alistua henkilökohtaisesti
Jumal'äidin tahtoon, elää, ja tuntea kaiken sen, mitä
on vaatinut taistelu voittaa Jaakobilta Aabrahamin
Isäin siunaus, alistuen kaikkiin taistelun vaatimiin
tilanteisiin, siksi pitääkin ei vaan velvollisuutenaan,
vaan myöskin oikeutenaan puolustaa voimiensa
lailla tätä suloista Suomen valtakuntaa Aabrahamin
helmaan, jossa Jumaläidin tuhatvuotinen valtakunta
täyttyy. Puolustaa sen kaunista kansalliskukkaa
kuolematointa valkeaa, — sinisireeniä, jonka it-
seään sivistyneenä pitävät kirjanoppineet Kainin-
sivistyksellään kaatoi kuni Aabelin. — Hän helmen
kalliin peltoon kätkenyt kuni koira luunsa. — Mistä
tiesi hän, että kauppias sen työsaraltaan löytävi?
Helmi johon alun avaimet kätketty sille jolle ne
kuuluu.

äupistaja lielmen kalliin löytänyt, jolle
kuiskaili: sinä äuomen eteläBtä KalevalaiBeBta kan»
sasta, sinä vanassa olet ollut uskollinen, minä panen
sinut paljon naltiaaksi, luovuttaen Bamalla alun-
avaimet kera Aalnranamin IBain Munauksen, jota

on täliän aBti nallinnut, 3upistaja, joka
maläiclin suuresta rakkaudesta syntynyt tu!leBBaan
tuonut arvioimattomia arvoja tänne suloiseen Buo-
meeni, joBBa voitoBtaan jakelee kuni ilmoitukBeB-
- näkyy, niin on äiti KäBkenvt tenclä,
Viel' lian on KäBkenvt telinä siipemme, jotta ilmojen
nalki inc liidellä pikkulintuina voisimme sanomaa
kaikille BaattaiBimme, — KertoiBimme, että tää pvnä
)umal'äi6in maa on: jonne mvöB IBä, joB lian lap-
seksi muuttuu ja »isäpojaksi» syntyy, nänellekin
tääll' silloin elävä elämä annetaan, Xlunavaimillan
ma aukoilla nyt taiclan tään taivaisen Luomeni ai-
kujuuria tutkia saadaan tääll' taivasten valtakun-
nassa, jossa vain yksi, fumaläiclin pykä kieli, yksi
mieli, tall spiralisoidull 3uomeni kielell suurta
maläitiä viistää, jok' isäpojallekin yksin elämän an»



taa. Siksi hän oman henkisen puolustuslaitoksensa
on järjestänyt, jonkayli ei ole helppo kivuta, vaikka
siinä ei olisi yhtään kiveä kiven päällä, sen yli ei
pääse yhdenkään ryöväykseen tarkoitettu hyök-
käys, olkootpa ne sitten henkisiä eli aineellisia
hyökkäyksiä, ei ilmalaivuekaan tulematta lyödyksi
sukukuntineen henkisesti sokeaksi, sillä tekojen tuo-
marilta ei mitään salata voi, Henkiset puolustus-
voimat nuo kuolemattomat pyhät demonit on ne
nähnyt jo ajatusasteella ja toimii sen jälkeen, syn-
tyy kussa kulloinkin tarvitaan, tällä kertaa ankku-
roituna ikäänkuin yksi henkisen puolustusvoimien
upseeri, Edvart Isto, hyökkäyksellään havainnollis-
tuttaa, tietä raivaa, jossa Supistaja vyöttäen taiste-
lee, jotta suloiselle Suomelle myös Aabrahamin
siunaus voitettaisiin, jumalkipinä saavutettaisiin,
jota ilman meidän ruumiimme kuolisi, takaisin isä-
ylpeys lihaansa ottaisi, siksi sille paikalle Jumal'äiti
Supistajan synnyttänyt henkisesti toimimaan, sillä
Jumal'äiti Suomessa tekoja ihmisten vakoilee, ja
keitä tekojen perusteella taivasten valtakuntaan sit-
temmin synnytetään, tarkkailee, josko taisteli mei-
dän — — elämälle ruumiin antaakseen vaiko omien
himojensa tähden rakkauden palveluksen täytti, sen
oli näyttävä vastaisuus, kuinka monta ei taivasten
valtakunnan siniristilippua rakkaudella omakseen
ei ota. Kuinka monta ei sen spiralisoitua taivaista
»Jumal'äidin pyhää kieltä» ei äidinkielenään tun-
nusta? Ei sitä korkeampana ennen muita kunnioita?
Kuinka monta ei sen Aabelin sivistystä, jok' yksin
tosi-sivistystä on, ei tunnusta? Kuinka monta »su-
mal'äidin pelastusvöillä» itseään vyöttää taivasten
valtakuntaan ei suo? Kuinka monta kirjanoppineita
ei omaansa taas korkeampana kunnioita? Siksi
heitä Jumal'äiti vakoilee, tekojaan tarkkailee, sillä
mitä on meidän rukouksemme arvosta silloin kun
tekomme tuomitsee? — Eikö kirjanoppineita ja
huolimattomia sitten synnytetäkään taivasten valta-
kuntaan? — Kuinka Jeesuksemme sen tiesi, etteivät



he suo itseään vyöttää Aabrahamin helmaan. —

Jeesuksemme tiesi, että »elävä älymystö, jok' yksin
henkeen sukeltautua teoillaan taitaa», he kun eivät
hengen edustajaa pois luotaan boikota, vaan kera
ystäviensä hänet tuntee. Siksi elävä älymystö kyp-
sä taivaan charmiin syntymään onkin, Meidän Jee-
suksemme, jossa Jumal'äiti pyhä henki lymysi. Hän
itsestään tietoisena lausui: »vielä tulee aika, jolloin
ei enään Herra Jumalaa rukoilla, koska hän tiesi
hänen ehtoonsa tulevan». Tällä lauseella hän it-
sensä ilmaisi.

Buc>inalainen seeBulcBemme niaaBta maa-
llan Iciertänvt nenl<iBenä clemonina BalaBBa Ivnivnvt
taivasten valtakuntaa, etBinvt Icunnes sen
IVlaaBta maalian erjkielisenä muunnettuna vieraillut
nenlceen omiaan nerätellvt, jotta Biu-
naulcBe«ta lie nauttia voiBivat. äuomalainen
Bemme!<ln oli lienlcinen taistelija, 8il«i lcärsi, vlpev»
den lcaataa!iBeen, voittaal<Been I?oilcottajanBa. —

Kuoli. taiBtellalcBeen uu6en elämän itBelleen. syntyi
uuclelleen Icautta lcrejlclc2lajBten, jot!<a lialle IcätenBä
tarjosi, siellä sitten eli tuntemattomana Kreikan nel»
leenien uljaana poikana, milloin Ivmvnee-
nä puunevoBeen, — milloin tvnnvriBBä tekoja va-
koili, jumaluuBtaruiBsa Ka<äotetuBBa paratiisissa eli,
ja voittamattomiin maalauksiinkin itBenBä kätki aina
tietopuolisesti viisaana tienraivaajana, joista 3uomi-
tvttö nänet löytänyt, auringon tavoin leminennuo-
lenBa ampunut sini-kristallinnopeajsenliontoisena
Kreikan Buurimman pojan Bieluun aikana, jolloin
poika KvlmäBtä väreillen on taistellut taivasten vai-
takunnan puolesta, Zilloin rakkauden jumalatar oli-
jaksia on pidellyt, kailioten on poika kuunnellut su»
loisen Luomen nonkien numinaa, vesiemme iloisesta
loiskeesta tytön nuomiokvkvä, Koskiemme paulius-
ta nänen tuliBta temperamenttiaan on lian ihaillut.
3en kauniit vaarat kertoivat tytön rauhallisesta liu-
moorista, sen laaksot lnljalleen lämpiävästä luon-
teeBta. I?uromme juoruivat, ei ylpeyttä tvtöBBä löv-



clvkään. 3uomi»tvtön puntautta kimaltelevien läli-
teiclen BilmiBta lian luki, nänen nienoa kauneuttaan,
naiBelliBta nerouttaan nän niiBBä näki.

Mutta ei olisi tyttö Suomen ollutkaan, ellei hän
olisi osannut olla alunaiheuttaja. Suomi-tytön,
jonka kauneus alkaa varpaista, kohoten tasaisesti
siroihin pohkeisiin, naisellisiin lanteisiin, josta lui-
suvasti oheten solakkaan vartaloon siitä lähtevi,
ylemmäksi kohovi, kaunis povi, sopusuhtainen luisu
kaula. Kasvoiltaan ei kuvan kaunis, vaan miellyt-
tävän ruma, sinisilmät, vaalea tukka, vartalon kau-
niit linjat, nuo pojan lumosi. Oliko ihme, että hellee-
nien uljas poika ihastui silmittömästi herttaisesti hy-
myilevään Suomi-tyttöön. Silloin tyttö kerran tai-
vaansinisessä toaletissaan lumosi rakkauden kyl-
mästä värisevän Kreikan helleenien pojan sielun.
— Ei olisi poika aikoinaan taivaasta maahan kier-
tämään lähtenyt, omaansa etsimään, ellei olisi kai-
honnut auringonjumalattareen hellää hyväilyä, hä-
nen älykästä johtoaan. Poika rakastettavaa Suomi-
tyttöä kaipasi, hänen lumoavaa luonnettaan ihaili.
Siksi poika valkeita sireeneitä taittoi, suuteloilla ne
täytti, laulullaan ne lennätti halki ilmojen, josta
suloinen hymy kiitoksena pojan poskia poltti. — Ei
ollut toista niin ihanaa immyttä maa päällään kan-
tanut kuin neito Suomen luotu. Sa olet tyttö kau-
nein rakkauden pyhä!

3ua UBein lcaul<aa tälitäilen, en!<ä joBlcuB säiliön
Liivillä liidellä !äliemmäl<Bi ma »aan, 3a I<einotel<o!»
»eBti toiBen opettama et ole. Oma itBLBi, liiottu
lielmi vaan, ja luova toBitaiteilija, Bil<Bi jolitaa mvöB
taiclat, vailclca tupa»! rapulla lcuningatar-tuoli»! oli-
-B>l<in, tän ajan, — niin Bielut 8a sittenkin
maallesi sopimattomat poiB Bvnnvttää taiclat.

i>lejto 3uomen toista ei vertaiBtaBi ole! Keväinen
auringonnontoBi mukaanBa minut tempaa, vietel-
!v!<Bi ei Iculcaan minua Binulta pois BaiBi, — ei elo,
kuolemakaan eroittaa voisi, 3uuri on lempeBi kai-
puu, mutta jota ei yksikään itseään oppineena pj-



tävä tule löytämään, siksi salata sen sinulle taidan.
— En pelkää ma vaikka murheen myrskyt pauhaisi,
uljaana ma taistella kanssasi tahdon, taivaista valta-
kuntaa luonasi rakentaa, omakseni sinut tietysti
saan. — Sydämeeni sun kuvasi ma upotan, siinä
elämäni tulevaisuudessa on. — Suomi-tyttö hymyil-
len pojan lauluista kiitti. — Mutta yhä poika siree-
neitä taittoi, suuteloilla ne täytti, yhä lauloi ihanam-
pia säveleitä, halki ilmojen ne lähetti. Ma yhdessä
kanssasi mieltä uljasta taivaista spiralisoitua kiel-
täsi nostaa tahtoisin, yhdessä kanssasi Aabrahamin,
Isäin siunauksen taistella voisin. — Äitinä poikana
voittoon Suomelle veisin. Sa lumoava Suomi-neito,
taivaan sinisyyteen kohoava vielä kerran, kaikk'
luonasi tyyntä ihanaa on. Sa taivaan ja maan ju-
malatar, tarjoa hento kätesi mulle, vedä luoksesi
poikasi oma, työni, tehtäväni johtajattareksi tule
armaani. — Ei vielä tyttö sulattanut, van hymyillen
yhä vastasi, pojan posket kuumaksi poltti. Poika
Kreikan urhon tavoin valloitusretkelle lähteä päätti,
kävi kuinka kävi, tytön rakkauden hän valloittaa
päätti, siksi voiton mielessä hän vielä valkeita siree-
neitä taittoi, sydämensä tunteet ilmi tuoden säve-
leiden kaikuessa halki ilmojen lennätti, kunnes sai
pilvet poistumaan ja auringon paistamaan. —Ei
oisi nainen Suomen ollut rakkauden jumalatar, ellei
hän ruumiissaan tuntenut oi»i talven pakkasista ai-
heutuvia väreilyjä, ellei hän niitä myös ymmärtänyt
oißi sulattaa. Pojan laulun säveleet eivät tunteetto-
muuteen osuneetkaan, vaan sai kun saikin tytön kä-
den valloitetuksi, näin rakastui Suomen tyttö Krei-
kan sorjaan poikaan, jok johtavana naisena ojensi
hennon kätensä ilmojen halki, hymyillen kuiskaten,
luokseen kutsuen, äänetönnä sitten painaa urhoolli-
sen pojan kauniin pään vasten rintaansa i sil-
loin rakkaus sähköisenä ilmiliekkiin syttyi ja sulatti
sinisenä liekkinä kristallisoi taivaan sinisen hopia-
hohdon todistamaan jälkimaailmalle heidän yhteen-
kuuluvaisuuttaan. Näin syntyi meidän vaka, vanha



Väinämöllemme. jossa pyhähenki taas lymysi, jok'
taivaan nukuttua maita kiersi, taivasten valtakuntaa
etsi —ja löysikin. Suomi-tyttö kun taivaassa asui-
kin, elämän antajana pojallekin elämän antoi: jok'
vielä Suomessakin soitoin, lauluin, omiaan innos-
tutti, taivaan rajattomaan iloon eläytti, uutta para-
tiisia maastaan voittamastaan loi, jonnekerran, kun
aika tulevi ja häntä taas tarvitaan, hän takaisin val-
takuntaansa puolustamaan tulevi, omiaan kokoillen
maailman kaikilta ääriltä, jokaista raskautettua
luokseen kutsuvi, — huojennusta suoden elämän
keveämmäksi tehdäkseen, — tukea, turvaa, antaak-
seen innostusta, siunausta työhön, toimintaan an—
taapi, sikäli he Jumal'äidin tahdon täyttääpi. —

Hän jok' suuresta rakkaudestaan todistajansa ker-
tomaan synnyttääpi: alastomista alastomimpana,
köyhistä köyhimpänä, pienistä pienimpänä, myös-
kin pois boikotettuna; vailla kaikkea aineellista tu-
kea ja turvaa, tavallisena Jumalan kuvana, niinkuin
lukijakin. Hän henkisiä aisteja Jumalan ruumiissa
edustaa, ajan hengenlaisena valtakuntansa hyväksi
toimii, vaikka kaikki itseään sivistyneinä pitävät
päälleen seisomaan saisi, niin ei sittenkään pe-
räydy, vaan kärsii, jotta boikottajansa pois valta-
kunnastaan kuoleman jälkeen saa, vaikka ryöppyä
silmilleen syöksyisivätkin. Sitä ei kuitenkaan tee
kukaan muu kuin Kain-sivistyksestään ylpeät, jotka
aavistavat tekojen tuomarin heille samalla mitalla
maksavan ja kirouksen heitä kohtaavan.

Itämän on 3upiBtaj2 älvnvt: Bil<Bi ma nuu-
6anclinkin! Oi Buuri sumaläiti!, opeta meitä ja mi-
nua tantooBi pelotta aliBtumaan. — Kirjoita Binä
jumalatar pvnää ciemonin lcieltäBi, minä luen tele»

paattiBeBti, mitä minun tekemän pitää! jumalaäiti,
lapBeBi olijaa Binun valtakuntat livväl<Bi toimimaan!
— tantoBi niinkuin tandot. InnoBtUBta niulle
vain Buo, ja tääkin päivä nuomiBeen auta. Ivlina
KaikeBBa tietämättömvvcleBBänj Binulle oikein
tekeväni, kun UBkonnon tekoiliini vncliBtän.



«MIM

ILKAN KIRJAPAINO, VAASA

Varustautukaa meidän Corseteilla, äitiys-
vöillä! Ne tarjoavat Teille sen tuen ja
turvan, henkisen linnoituksen, jonka yk-
sin Jumal'äidin henkinen puolustuslaitos
tarjota voi: Sillä ne suovat pienokai-
«ennekin älyn kehittyä 6-aistiseksi, jonka
avulla Teillä on mahdollisuus syntyä
tosi-sivistyneeseen elävään älymystöön.
»SÖPISTAJA, Isäin kannosta — virpi
ja vesa», jok' taistellut on Jaakobilta,
»Aabrahamin, Isäin, siunauksen» takaisin
ottanut: Sen joka hänelle kuuluu! —

Siksi jaakobilaiset Supistajan henkiselle
ristille on Roikottaneet. I. kirj. 11 j.n.e.
Mutta suuresta »Jumaläidin rakkaudesta»
syntyessään itsensä nyt ilmaisee, kätensä
tarjoo maailman 4:Ile äärelle ojentaa:
jotta kaikilla niillä, jotka hänen vyöttää
suonee ja siten taloudellisesti tukee, osal-
lisuus Isäin siunauksessa oisi. Sillä en-
nenkuin taivasten valtakuntaan voidaan

Bvntvä nauttimaan toäellwesta mene«tykBeBtä, on keiciän enBin
oltava oBalliBia IB2in, «iunaukBeBta ja 8e mvö«
Bä!lvttää. — pitäkääkän Buoma!aizet puolenne!

tämä on ollut kellomme en«! vuonna.

SUPISTAJA
13.


