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Esipuhe
Vuon na 2002 o lim me suu res ti häm men ty nei tä rak kaan 

ja ar vok kaan lä het ti lääm me pois läh dön vuok si. Hän o li 
lä het ti lääm me, jo ka o li ol lut to del li nen e si merk ki uh rau
tu vai suu des sa ja tois ten ra kas ta mi ses sa. Em me voi neet 
vält ty ä sil tä, et tä o lim me huo lis sam me Yh dys val lois sa 
spi ri tis tis tä fi lo so fi aa le vit tä vien spi ri tis tien ti lan tees ta. 
Sik si o lem me ke rän neet tä hän kir jaan ko ko el man ar tik
ke leis ta ja haas tat te luis ta se kä ot tei ta kir jois ta, jot ta 
englan nin kie li sis sä mais sa lu ki jat ym mär täi si vät ja tunti
si vat jos sain mää rin si tä har vi nais laa tuis ta hen ki lö ä, jo ka 
Fran cis co (Chi co) de Pau la Cândi do Xa vier o li. Ku ten 
Jee sus sa noi: ”he del mis tään puu tun ne taan”, niin sa malla 
ta val la tie däm me myös kuin ka ar vo kas Chi co o li meille 
jät tä män sä työn pe rus teel la. 

Y li 400 kir jas ta, jot ka Fran cis co Xa vier meil le vä lit ti 
tuon puo lei ses ta, tois tai sek si vain kol me (Nos so Lar  A 
Spi ri tu al Ho me, Li fe Go es On ja Chris ti an A gen da) on 
kään net ty ja jul kais tu eng lan nik si. Kii tos täs tä kuu luu 
pie nel le, työl leen sy väs ti o mis tau tu neel le spi ri tis teis tä 
koos tu val le ryh mäl le, jo ka pon nis te lee pyr ki myk sis sään 
teh den suun nat to man mää rän työ tä. 

Tä män kir jan myö tä o soi tam me kun ni oi tuk sem me 
Fran cic so Cândi do Xa vie ril le. Hä nen e lä mäs tään ker tovat 
va lis ta vat vies tit ja e si mer kit tu le vat i lah dut ta maan luki
jaa, niin kuin ne o vat va lais seet mei dän sy dä mi äm me ja 
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an ta neet e lin voi mais ta ym mär rys tä suo rit ta es sam me 
nöy rää teh tä vääm me vuo sien a jan I säm me kun ni ak si.

Jussara Korngold & Marie Levinson 
New York – Tammikuu 2004
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Francisco Xavieŕ in paluu 
Henkien maailmaan

“Tu le vai suus o li täyn nä lu pauk si a ja o do tuk si a, kun 
hän up pou tui fyy si ses sä ke hos saan tu le vaan e lä män teh
tä vään sä. Hän laa jen si vä sy mät tö mäs ti työs ken nel len 
yh teen kuu lu vuu den kent tää, jos sa ra ti o naa li sen us kon 
soih dut syt tyi vät poik keuk sel li sen mee di o ky vyn kaut ta 
tul lei den to dis tus ten kaut ta. Hän va lai si e lä mi ä, jot ka 
o li vat muo dos tu neet ma ja koik si ja tu ek si niin mo nien 
mui den e lä mil le. 

Hän ei kos kaan y lis tä nyt it se ään ei kä lan nis tu nut, 
vaik ka hän tä pom mi tet tiin mo nes ti kie rou tu neil la syy
tök sil lä. Hän py syi us kol li se na teh tä väl leen huo mi oi matta 
tai e sit tä mät tä puo lus te lu ja tai oi keu tuk si a toi min nal leen. 

Vä hi tel len, e si mer kil län sä, re hel li syy del län sä ja sanka
ril li sil la kris til li sil lä pyr ki myk sil lään hän kos ket ti ja 
tavoitti tu han si a ih mi si ä ja hei dän joh ta ji aan, jot ka o li vat 
jo al ka neet ra kas taa hän tä. Hä nes tä tu li käyt täy ty mi sen 
roo li mal li ja luo tet ta va Hen kien maail man e dus ta ja, jo ka 
vas taa not ti mee di o ky vyn kaut ta tark kaa tie to a Hen kien 
maail mas ta ja mee di o ky kyyn liit ty vis tä il mi öis tä. 

Täs tä joh tu en hän suo rit ti ja saa vut ti ver taan sa vailla 
o le van mee di o ky vyn har joit ta mi sen man daa tin. Hä nen 
ruu miis ta ir taan tu mi sen sa o li hel lä ja su loi nen, sal lien 
hä nen ruu miin sa ol la rau has sa. Hän ko ho si kor keim piin 
i äi syy den ker rok siin, mis sä JEE SUS tun nis ti ja vas taa
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not ti hä net Hä nen hy vyy des sään va kuut ta en: “Le pää 
to vi, poi ka ni, jot ta u noh tai sit kaik ki Maan su rut ja i loit
si sit Tai vaan Val ta kun nan rau hai sis ta nau tin nois ta.”

Joanna de Ângelis 

Meedio Divaldo P. Francon kautta (kirjoittamalla) 
välitetty viesti, vastaanotettu 2. heinäkuuta 2002.
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Onnellisuus

”On nel li suus ei koos tu o mis ta mi ses ta tai val las ta, 
vaan pi kem min kin sy dä men vii sau des ta ja 

o mis tau tu nei suu des ta.”

Francisco Cândido Xavier
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Itsekkyys

”It sek kyys saa ai kaan sen, et tä ko em me jo kai sen 
muun kil pai li ja na. Vel jeys löy tää vel jen ja si sa

ren jo kai ses sa meis sä.”

Francisco Cândido Xavier
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Saavutus

”Jee sus sa noi: ’Kul le kin te ko jen sa mu kai ses ti’ Älä 
kan na huol ta toi sis ta muu ten kuin aut taak se si 

hei tä; Ju ma lan la ki ei tun nis ta si nu a ha vain to je si vaan 
saa vu tus te si pe rus teel la.”

André Luiz - Francisco Cândido Xavier
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Kiittäminen

”He rä tes sä si kii tä Ju ma laa e lä män siu nauk ses ta. 
Jos ta pa na si ei o le ru koil la, niin hil jen ny ja 

pa lau ta het kek si mie lee si har mo ni an ja op ti mis min 
a ja tuk si a en nen kuin ryh dyt toi meen.”

André Luiz - Francisco Cândido Xavier
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Palvelu

”Jos o let hai rah tu nut, mie ti, mi ten voi sit aut taa 
toi si a ja kor jaa it se si toi min nan kaut ta. Älä 

tuo mit se it se ä si; pal ve le e nem män. Ju ma la ym märtää 
mei tä.”

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier
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Henkinen 
kiinnittyminen

”Ob ses si o ta ai heut ta van Hen gen vai ku tus meihin 
on suh tees sa e ner gi a ken täs säm me o le viin 

heik kouk siim me, jot ka ve tä vät hän tä puo leem me.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier 
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Ystäviä ja 
vastustajia

”Tar vit sem me kan nus ta vi a ys tä vi ä, jot ta täy täm me 
vel vol li suu tem me oi kein. Tar vit sem me li säk si 

vas tus ta ji a aut ta maan mei tä kor jaa maan it ses säm me 
pit kään kes tä neet va ja vai suu tem me.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier 
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Elämä jatkuu

”Kuo le ma mer kit see mi nul le a suin pai kan muu tos ta 
il man, et tä yk si löl li syy te ni ka to ai si, sil lä e lä mä 

jat kuu kan ta en it ses sään si tä kaik ke a, mi tä meis sä 
on, ol koon se hy vää tai hy vän pois sa o lo a. Me siir
rym me tuon puo lei seen e lä mään ja mu ka nam me on 
se, min kä it ses säm me o lem me saa vut ta neet.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier 
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Yh teis työ

”Tois tai sek si yh teis työ tä si ei kai va ta Pa ra tii
sis sa. On sa no mat ta kin sel vää, et tä si nun 

tu lee täl lä het kel lä op pi a, ra kas taa, aut taa ja pal vel la 
juu ri tääl lä Maan pääl lä.”

André Luiz - Francisco Cândido Xavier
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Valaisevat polut

”Il man hy vi ä ta po ja tu let e lä mään il man tois ten 
luot ta mus ta. 

Il man suo jaus ta tu let an tau tu maan koh da tes sa si 
en sim mäi sen es teen tiel lä si. 

Il man po si tii vis ta us ko a tu let har hai le maan vail la 
suun taa. 

Il man o mis tau tu mis ta hy vään o tat ris kin saa da kau his
tut ta vaa sy dä men ko vet tu mis ta. 

Il man ja lo ja e si merk ke jä si nus ta tu lee maail mal le 
hyö dy tön. 

Il man ra ken ta vaa työ tä tyl syys nään nyt tää voi ma si. 

Il man o mi a pon nis tuk si a si et kos kaan saa vu ta Kor keim
pien maail mo jen o vi a. 
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Il man toi vo a maal li set yö si tu le vat o le maan va lot
to mi a. 

Il man ym mär rys tä tie si var jo jen lä vit se tu lee o lemaan 
tus kal li nen. 

Il man uh rau tu vai suut ta et tu le va lai se maan tois ten 
pol ku ja.”

André Luiz - Francisco Cândido Xavier
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Anteeksianto ja 
vapaus

”Op pi kaam me an ta maan an teek si, jot ta saa vut
tai sim me va pau den pal vel la. Pa han u noh ta

mi nen on vält tä mä tön tä, jot ta hy vä saa vu te taan. 
Mis sä hy vän sä työs ken te let, har joi ta su vait se vai suut ta, 
jot ta teh tä vä si ei jou du alt tiik si häi ri öil le.”

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier
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Sairauksiemme 
parantaminen

”Jo kai sen uu den päi vän myö tä meil lä on mah dol
li suus pa ran taa tau tim me tai ke rä tä nii tä li sää. 

En nen kaik ke a, pa ras roh to on ter ve tah to, sil lä ha tara 
tah to hei ken tää mie li ku vi tuk sen ja heik ko mie li ku
vi tus hei ken tää ke hon. 

Ke hon sai raus voi luo da sie lun sai rau den ja sie lun 
sai raus voi pro vo soi da ke hon sai rau den.”

André Luiz - Francisco Cândido Xavier
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Auttajana 
toimiminen

”Tee kaik ke si, jot tei ku lui si päi vää kään niin, 
et tet tar jo ai si a pu a si jol le kin Luon non e läväl le 

o len nol le.”

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier
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Hiljaisuudessa 
kuunteleminen

”Hän, jol la ei o le syy tä ar vos tel la mi nu a, ei 
an sait se vas taus ta. Hän, jol la on sii hen syytä, 

on re hel li nen ja o lem me voi mat to mi a to tuu den e dessä. 

Tä män Em ma nu el on o pet ta nut mi nul le. Täs tä syystä 
o len ko ko e lä mä ni a jan y rit tä nyt hil jai suu des sa kuun
nel la si tä, mi tä to tuu del lis ta ja val heel lis ta mi nus ta 
on pu hut tu.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier 
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Työ lääkkeenä

”Työ on lää ke mo nil le ke hon ja sie lun sai rauk
sil le; mut ta vie lä e nem män tä mä pä tee sie lun 

sai rauk siin. 

Ku ka hy vän sä et sii hyö dyl lis tä toi min taa, ol koon se 
min kä luon teis ta hy vän sä, vält tää maan pääl lä an sat, 
joi ta ob ses si o ta ai heut ta vat Hen get val mis te le vat.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier
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Tartu toimeen 

”Jos o li sin o dot ta nut vie lä ke hit ty neem pi ä hen kisi ä 
o lo suh tei ta a loit taak se ni pal ve luk se ni, en o li si 

vie lä kään a loit ta nut.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier 
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Taito kohdella 
toisia

”Mi nu a su ret taa sil loin, kun jo ku louk kaa mi nua, 
mut ta mi nus ta tun tui si var mas ti vie lä kin 

pa hem mal ta, mi kä li mi nä o li sin ol lut louk kaa ja. On 
kau he aa sa tut taa, o li sit ten ky se ke nes tä hy vän sä!” 

Fran cis co Cândi do Xa vier 
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Pienen pieni 
muurahainen

”Mi tä mi nä muu ta kaan o len, kuin pie nen pieni 
muu ra hai nen Maan pääl lä, jo ka täyt tää 

vel vol li suuk si aan?” 

Fran cis co Cândi do Xa vier
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Hy vä tah to

”O le tark ka na sii tä mi ten e lät.” 
Paa va li (E fe so lais kir je 5:15) 

Hy vä tah to löy tää töi tä. 

Työ luo uu dis tuk sen. 

Uu dis tus löy tää hy vyy den. 

Hy vyys pal jas taa pal ve lu hen ke ä. 

Pal ve lu hen ki syys luo ym mär rys tä. 

Ym mär rys saa vut taa nöy ryy den. 

Nöy ryys val loit taa rak kau den. 

Rak kaus syn nyt tää uh rau tu vai suu den. 

Uh rau tu vai suus saa vut taa va lon. 

Va lo to teut taa si säis tä ke hi tys tä. 

Si säi nen ke hit ty nei syys py hit tää yk si löl li syyttä.
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Py hit ty nyt yk si lö kään nyt tää maail man Ju malan 
puo leen. 

Kul ke mal la vii saas ti yk sin ker tai sen hy vän tadon 
kans sa, yk si lön tah to saa vut taa Va lon Tai vaal
li sen Val ta kun nan.

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier
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Paha tahto

”Älkää o sal lis tu ko pi mey den töihin: 
ne ei vät kan na he delmää.” 

Paa va li (E fe so lais kir je 5:11)

Pa ha tah to luo var jo ja. 

Var jot suo si vat py säh ty nei syyt tä. 

Py säh ty nei syys säi lyt tää pa haa. 

Pa ha y lis tää hyö dyt tö myyt tä. 

Hyö dyt tö myys luo rii ta soin tu ja. 

Rii ta soin nut he rät tä vät yl pey den. 

Yl peys nos tat taa tur ha mai suu den. 

Tur ha mai suus ko hot taa a la ar voi set in to himot.

A la ar voi set in to hi mot vah vis ta vat ku rit to
muutta. 

Ku rit to muus yl lä pi tää sy dä men ko vuut ta. 
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Sy dä men ko vuus luo hen ki sen so keu den. 

Hen ki nen so keus joh taa syö ve rei hin. 

O sal lis tu mal la pel kän pa han tah don joh dat ta
ma na ym mär tä mät tö myy den he del mät tö miin 
te koi hin yk si lö voi kie ri ä mää rät tö mäs ti koh ti 
var jo jen syö ve rei tä.

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier
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Evankeliumin 
eteenpäin vieminen

”E päi le mät tä tie de on ke hit ty nyt e teen päin suu rin 
harp pauk sin ja hy pyin. Kui ten kin ih mi nen, 

jo ka ky ke nee ra ken ta maan ro bot te ja ja kau kooh jaa
maan niitä tu han sien ja tu han sien ki lo met rien päästä, 
on e del leen kin ky ke ne mä tön kor jaa maan ta hat to mas ti 
va hin goit ta man sa hyön tei sen sii pi ä.” 

“Ke hi tys tä ei saa vu te ta sil män rä päyk ses sä. Bra si li a 
on nuo ri val ti o. Meil lä on vie lä pal jon o pit ta vaa. On 
o len nais ta vält tää tois ten mai den ne ga tii vi si a ko ke
muk si a. Kan sam me on ai nut laa tui nen, mut ta meil tä 
uu puu vie lä kyp syys. On vält tä mä tön tä, et tä viem me 
e teen päin e van ke liu mi a, sil lä kan sa kun nat, jot ka 
kiel tä vät sen, rap peu tu vat lii al li sen ä lyk kyy den vuoksi.” 
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Fran cis co Cândi do Xa vier
O te kir jas ta “O E van gel ho de Chi co Xa vier”

(Chi co Xa vie rin E van ke liu mi)

Car los Bac cel li
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Kirp pu

Ker ran e räs nai nen sa noi Chi col le: ”Chi co, o len 
sel vit tä nyt ku ka mi nä o lin (ai kai sem mas sa 

e lämäs sä ni) a pos to li seen ai kaan.”

Ja en nen kuin tä mä e hät ti vas taa maan, hän li sä si: 
”O lin mart tyy ri. Kuo lin a ree nal la lei jo nan raa te le
ma na. En tä si nä, Chi co, tie dät kö si nä jo ku ka si nä 
o lit sil loin?”

Chi co vas ta si: ”Ah, si sa re ni, mi nä o lin sil loin vie lä 
kirp pu tuon lei jo nan tur kis sa.”

Fran cis co Cândi do Xa vier
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Kultainen hetki

”Kun ym pä ril lä si o le vat vai keu det mo nin ker
tais tu vat ai heut ta en si nul le häm men nys tä ja 

kamp pai lu a… 

Kun vas toin käy mi set tun tu vat o le van niin kes tä mät
tö mi ä, et tä vel vol li suuk sie si hyl kää mi nen tun tuu 
o le van ai no a tie u los… 

Sil loin, ja ai no as taan sil loin, o let saa vut ta nut kul taisen 
het ke si an taak se si to dis tuk sen us kos ta si, sil lä pal ve
le mal la ja toi mi mal la kas vo tus ten vä sy myk sen ja 
han ka luuk sien kans sa, voit ol la va kuut tu nut, et tä 
työ si ja an tau muk sel li suu te si vuok si Ju ma la saa puu 
tu ek se si o dot ta mat to man a vun ja va lon kans sa.”

Francisco Cândido Xavier - Meimei
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Uskollisuus 
Jeesusta ja 

Kardecia kohtaan

Tohtori Elias Barbosa, kirjassaan “No Mundo de 
Chico Xavier” (Chico Xavierin maailma), sivulla 

69, kysyy Chicolta:

“On ko Em ma nu el jo mai nin nut si nul le Al lan Karde
cis ta?” 

“Muis tan, kuin ka e rääs sä en sim mäi sis tä kon tak teis
tam me Em ma nu el ker toi mi nul le, et tä hän ai koi 
työs ken nel lä rin nal la ni kau an ai kaa, mut ta et tä mi nun 
tu li si en nen kaik ke a et si ä Jee suk sen ja Al lan Kar decin 
o pe tuk si a. Hän sa noi li säk si, et tä jos mil loin kaan 
hän oh jai si mi nu a niin, et tei se o li si so pu soin nus sa 

Allan Kardecin opin ystävät ry on jakanut tämän pdf-kirjan tekijänoikeuksien haltijan luvalla.

Tämä on tekijänoikeuksin suojattu teos yksityiseen käyttöön opiskelu-, tutkimus- ja lukumateriaaliksi. 



41

Jee suk sen ja Kar de cin sa no jen kans sa, niin sil loin 
mi nun tu li si kuun nel la Jee sus ta ja Kar de ci a ja jät tää 
hä net huo mi ot ta.”

Fran cis co Cândi do Xa vier
O te kir jas ta “Chi co, de Fran cis co”
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Vanhin

E räs rou va, jo ka o li vuo si a toi mi nut e ner gi a siirto a 
an ta va na a vus ta ja na spi ri tis ti ses sä kes kuk ses sa, 

lä hes tyi Chi co a ja ky syi hä nel tä: ”O len ko lii an van ha 
ja vä sy nyt jat ka maan täs sä tehtävissä?” Li säk si hän 
ky syi: “Kat so, ha lu ai sin Em ma nu e lin mie li pi teen, 
so pii ko?” 

Ja suu ri a pos to li vas ta si: “Chi co, ker ro si sa rel lem me, 
et tä van hin meis tä kai kis ta on Ju ma la ja Hän ei o le 
vie lä kään lii an vä sy nyt.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier 
O te kir jas ta “Chi co, de Fran cis co”
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Rauhan vesi

”Mee di o ky kyyn liit ty vä kuu men tu nut kes kus
te lu ym pä röi Chi co a. 

“Hän on; hän ei o le.” 

“O len näh nyt; en o le näh nyt.” 

Jos kus mee di o ko ki pit kää mie li pa haa y rit tä es sään 
se lit tää ih mi sil le, ei kä kui ten kaan tul lut ym mär re
tyk si. 

Tä män vuok si hän ru koil les saan ko ki it sen sä mel ko 
u sein lan nis tu neek si ja ma sen tu neek si. E rää nä kau nii na 
päi vä nä hä nen äi tin sä, Ma ri a Joãon Hen ki il mes tyi 
hä nel le ja neu voi: 

“Poi ka ni, ah dis tuk si a si pa ran taak se si si nun tu lee 
käyt tää Rau han Vet tä.” 
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Mee di o, nyt tyy ty väi se nä, et si tä tä roh to a kai kis ta 
(ko ti ky län sä) Ped ro Le o pol don ap tee keis ta. Hän ei 
kui ten kaan löy tä nyt si tä. Sit ten hän päät ti et si ä si tä 
(o sa val ti on pääkaupungista) Be lo Ho ri zon tes ta  
kui ten kin e del leen tur haan. 

Kah den vii kon ku lut tu a hän ker toi hen ki maail mas sa 
o le val le äi dil leen et sin tö jen sä e pä on nis tu mi ses ta. 

Hä nen äi tin sä, Ma ri a, hy myi li ja il moit ti hä nel le: “Ei 
si nun tar vit se mat kus taa kau ak si löy tääk se si si tä. 
Voit hank ki a tä tä roh to a ko to a si. Rau han Ve si löy tyy 
ha na ve des tä. 

“Kun jo ku he rät tää si nus sa är ty mys tä, o ta la sil li nen 
vet tä, sie mai se hiu kan ja säi ly tä lo put ve det suus sa si. 
Älä nie lai se si tä, ä lä kä syl käi se si tä pois. Kun hou kutus 
vas ta ta yl tyy, an na ve den kyl vet tää kiel tä si… Tä mä 
on Rau han Vet tä.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier

O te Ra mi ro Ga man kir jas ta:
Lin dos Ca sos de Be zer ra de Me ne zes
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Kurinalaisuus

1931 vuo den lop pu puo lel la, myö hään il ta päi väl lä, 
Chi co o li ru koi le mas sa pa don vie res sä o le van suu ren 

puun var jos sa, hy vin ku van kau niis sa pai kas sa, jo ka 
si jait si Ped ro Le o pol don u los me no tien var rel la. Sil loin 
hän nä ki lä hel lään val ta van sä deh ti vän ris tin. 

Vä hi tel len sä tei den muo dos tel mas ta hah mot tui jo ku. 

Se o li miel lyt tä vä Hen ki, jol la o li sa man lai nen kaa pu 
kuin pa pil la. Tä mä Hen ki pu hui hä nel le ra kas ta vas ti. 

Ku kaan ei tar kal leen tie dä, mis tä he kes kus te li vat 
il ta päi vän ai ka na, mut ta Chi co sa noo tä män ol leen 
en sim mäi nen ker ta, kun hän koh ta si Em ma nu e lin 
ny kyi ses sä e lä mäs sään. 

Hän ker too, et tä tie tys sä kes kus te lun vai hees sa hen ki
nen o pas ky syi hä nel tä:” O let ko to si aan ha lu kas työs
ken te le mään mee di o na Jee suk sen e van ke liu min 
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mu kai ses ti?” “Kyl lä, jos hy vät Hen get ei vät hyl kää 
mi nu a,” vas ta si mee di o. 

“Si nu a ei hy lä tä,” sa noi Em ma nu el, “ mut ta jot ta näin 
ei ta pah tui si, tu lee si nun työs ken nel lä, o pis kel la ja 
ol la si tou tu nut oi ke a mie li syy teen.” 

“Ja us kot ko mi nun o le van val mis täyt tä mään tä män 
si tou muk sen?” ky syi Chi co. 

“Hy vin kin. Jos so vel lat kun ni oi tuk sel la it ses sä si 
kolme a pal ve lun pe rus sään tö ä.” 

Kos ka hy vän te ki jä py syt te li hil jaa, ky syi Chi co hä nel tä: 

“Mi kä on en sim mäi nen sään tö?” 
Vas taus tu li va kuut ta vas ti: 
“Ku ri na lai suus.” 
“Ja mi kä on toi nen?” 
“Ku ri na lai suus.” 
“Ja mi kä on kol mas?” 
“Ku ri na lai suus.” 
Hen ki nen ys tä vä hy väs te li mee di on, jo ka tu li tie toi
sek si it sel lään al ka nees ta uu des ta teh tä väs tä.

Fran cis co Cândi do Xa vier 
O te Ra mi ro Ga man kir jas ta: 

Lin dos Ca sos de Be zer ra de Me ne zes
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Säilytettäväksi

Älköön Ju ma la sal li ko, et tä me ne tän RO MANT
TI SUU TE NI, vaik ka tie dän, et tei vät ruu sut 

o saa pu hu a. 

Et tä me ne tän OP TI MIS MI NI, vaik ka tie dän, et tei 
e des säm me o le va tu le vai suus o le on nel li nen. 

Et tä me ne tän HA LU NI ELÄÄ, vaik ka tie dän kin 
e lä män mo ni na het ki nä o le van tus kal lis ta. 

Et tä me ne tän mie len kiin to ni SOL MI A YSTÄVYYS
SUH TEI TA, vaik ka tie dän maail man kään tei den 
pyör teis sä hei dän lo pul ta pois tu van e lä mäs tä ni. 

Et tä me ne tän ha lu ni AUT TAA IH MI SIÄ, vaik ka 
tie dän mo nen heis tä o le van ky ke ne mä tön nä ke mään, 
tun nis ta maan ja vas ta vuo roi ses ti an ta maan a pu a. 
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Et tä me ne tän TA SA PAI NOI SUU TE NI, vaik ka 
tiedän lu ke mat to mien voi mien ha la ja van lan ke a
mista ni. 

Et tä me ne tän HA LU NI RA KAS TAA, vaik ka tiedän, 
et tei mi nu a e ni ten ra kas ta ma ni hen ki lö saa ta ja kaa 
sa mo ja tun tei ta kans sa ni. 

Et tä me ne tän SIL MIE NI VA LON ja KIRK KAUDEN, 
vaik ka tie dän mo nien a si oi den maail mas sa su men
ta van nä kö ä ni. 

Et tä me ne tän IN NOS TUK SE NI, vaik ka tie dän 
tappi on ja me ne tyk sen o le van kak si e rit täin vaa ral
lis ta vas tus ta jaa ni.

Et tä me ne tän JÄRKE VYY TE NI, vaik ka tie dän 
e lämän hou ku tus ten o le van lu kui si a ja nau tin nol li si a. 

Et tä me ne tän OI KEU DEN MU KAI SUU DEN 
TA JUNI, vaik ka tie dän sen voi van ai heut taa har mi a 
juu ri mi nul le. 

Et tä me ne tän HA LAUK SE NI VOI MAN, vaik ka 
tie dän kä si var sie ni o le van hei kot jo nain päi vä nä. 

Et tä me ne tän KY KY NI NÄHDÄ KAU NEUT TA 
JA ON NEL LI SUUT TA, vaik ka tie dän mo nien 
kyy nel ten va lu van sil mis tä ni ja vir taa van sie lus ta ni. 
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Et tä me ne tän PER HETTÄNI KOH TAAN TUN TE
MA NI RAK KAU DEN, vaik ka tie dän mo nes ti it sel
tä ni vaa dit ta van suun nat to mi a pon nis tuk si a säilyt
tääk se ni per hee ni har mo ni an. 

Et tä me ne tän TAH TO NI JA KAA tä tä sy dä mes sä ni 
o le vaa SUU REN MOIS TA RAK KAUT TA, vaik ka 
tie dän sen u sein tu le van a lis te tuk si ja jo pa tor ju tuk si. 

Et tä me ne tän tah to ni ol la SUU RI, vaik ka tie dän 
maail man o le van pie nen. Ja en nen kaik ke a… 

Et tä u noh dan Ju ma lan ra kas ta van mi nu a ai ni aan, 
et tä meis sä jo kai ses sa o le va on nel li suu den ja toi von 
pie ni sie men on ky ke ne vä muut ta maan ja te ke mään 
sii tä mi tä ta han sa, kos ka… 

ELÄMÄ RA KEN TUU U NEL MIS SAM ME ja 
TII VIS TYY RAK KAU DES SA! 

Rak kau del la, 
Fran cis co Cândi do Xa vier 
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Henkilökohtainen 
anteeksianto 

An teek si an nos ta pu hut ta es sa tu lee mie leen klas
si nen ti lan ne. Sii nä koh taam me vas tus ta jam me 

e sit tä en hei tä koh taan y le vyyt tä ja hy vyyt tä, ai van 
kuin it se tu li sim me toi meen il man toi si a koh taan 
o soi tet tu a su vait se vai suut ta. 

A si a kos ket taa kui ten kin mei tä mo ni nai sin muo doin 
e ten kin ar kie lä mäs säm me. 

Jos em me voi an taa lä heis tem me er hei tä an teek si ja 
el lem me it se saa an teek si hei tä koh taan te ke mi äm me 
vir hei tä, suo raan sa no en, yh des sä o lom me o li si mah do
ton ta. Sil loin är syyn ty mi sen ja kat ke ruu den riit tä
väs sä mää rin li sään ty es sä tä mä ai heut tai si ke nen 
hy vän sä en ne nai kai sen kuo le man. 
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Mei dän on har joi tet ta va an teek si an to a ko to nam me 
pal jon e nem män kuin ko tim me ul ko puo lei ses sa maail
mas sa. Mei dän tu lee har joit taa pal jon e nem män 
vas ta vuo rois ta yh teis työ tä sii nä ko ti ym pä ris tös sä, 
jo hon mei dät on kut sut tu ot ta maan o saa, pal jon e nem
män kuin maail man kii rei sen hyö rin nän ym pä ris
tös sä. 

Aut taak sem me it se äm me mei dän kaik kien tu lee 
har joit taa ai to a ym mär rys tä ja vie dä e teen päin ra ken
ta vaa a vu nan to a tu ke ak sem me per hei täm me, naa pu
rei tam me, e si mie hi äm me ja a lai si am me, a si ak kai
tam me ja yh teis työ kump pa nei tam me. Mei dän tu lee 
yl lä pi tää jat ku vaa kun ni oi tus ta lä hi ys tä viem me yk si
tyi se lä mää koh taan. Mei dän tu lee myös o soit taa 
su vait se vai suut ta rak kai tam me koh taan an ta mal la 
kär si väl li ses ti an teek si ja jät tä en huo mi ot ta sy dä
miim me mah dol li ses ti koh dis tu neet louk kauk set. 
Mei dän ei pi täi si o dot taa tu hoi saa me nes tys tä, y lei
sil lä to reil la ta pah tu vaa jul kis ta pa hek sun taa ja 
nöy ryyt tä mis tä, jot ta sil loin voi sim me e siin ty ä hy vän
tah toi suut ta pai sut te le vi na näyt te li jöi nä, vaik ka hy vän 
har joit ta mi nen ja pa han huo mi oi mat ta jät tä mi nen 
on kin vain vel vol li suu tem me. 

Op pi kaam me an ta maan an teek si  ni me no maan ai dos ti 
sy dä mis säm me ja mie lis säm me  kaik ki e pä mu ka vat 
a si at ja e pä on nis tu mi set, har mit ja hal ven ta mi set, 
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joi ta il me nee hen ki lö koh tai sis sa suh teis sam me, kasvat
taak sem me ai to a hy vyyt tä ja tul lak sem me kun non 
kan sa lai sik si. Ai no as taan täl löin voim me har joit taa 
si tä an teek si an to a, mi tä Jee sus meil le o pet ti. Jos Her ra 
neu voi mei tä an ta maan an teek si vi hol li sil lem me seit
se män kym men tä ker taa seit se män ker taa, niin kuinka 
mon ta ker taa mei dän tu li si an taa an teek si ys tä vil
lem me, jot ka tuo vat meil le on nel li suut ta? 

Jee sus ei var mas ti kin pai not ta nut tä tä ky sy mys tä, 
kos ka ys tä väm me tar vit se vat mei tä yh tä pal jon kuin 
me tar vit sem me hei tä. Sen seu rauk se na (sy dä met 
e lä män var rel la kes ke nään lo mit tu nei na) on o len
nais ta tun nis taa, et tä to del lis ten ys tä vien kes ken mi kä 
hy vän sä ta pah tu ma tu lee o le maan syy op pi a siu naa
maan ja ym mär tä mään, ra kas ta maan ja a vus ta maan 
vil pit tö mäs ti. 

Fran cis co Cândi do Xa vier 
O te kir jas ta “Al ma e Co ração”
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Hyväntekeväisyys

Hy vän te ke väi syys on en nen kaik ke a ys tä vyyt tä. 

Näl käi sel le se on keit to lau ta nen. 

Su rul li sel le se on loh dut ta va sa na. 

Pa han tah toi sel le se on kär si väl li syyt tä, jo ka mei dän 
tu lee saa vut taa voi dak sem me ol la a vuk si. 

E pä toi voi sel le se on sy dä mel li nen tu ki. 

Vä lin pi tä mät tö mäl le se on vaa ti ma ton ta o pe tus ta. 

Kiit tä mät tö mäl le se on u noh dus. 

Sai raal le se on hen ki lö koh tai nen vie rai lu. 

O pis ke li jal le se on mah dol li suus op pi a. 

Lap sil le se on ra ken ta vaa tu ke a. 

Van huk sil le se on vel jel li nen ol ka pää. 

Vas tus ta jal le se on hil jai suut ta. 

Ys tä väl le se on kan nus tin. 
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Har haan jou tu neel le se on ym mär rys tä. 

Yl pe äl le se on nöy ryyt tä. 

Kuu ma ve ri sel le se on tyy neyt tä. 

Lais kal le se on työ tä, jo hon ei pa ko te ta. 

Äkki pi kai sel le se on sees tei syyt tä. 

A jat te le mat to mal le se on su vait se vai suut ta. 

Her jaa jal le se on koh te li as huo mau tus. 

Maan pe rin nöt tö mil le se on lem pe ä huo mi o. 

Hy vän te ke väi syys on rak kaut ta sen lo put to ma na ja 
kas va va na il men ty mä nä.

Se on Au rin ko, jol la on tu han net kasvot ja jo ka lois
taa meil le. Se on hen ki, jol la on tu han si a kä si ä ja jo ka 
tu kee nä ky mät tö mä nä hy vyy den töi tä… 

… mis sä i ki nä o let kin, oi ke a mie lis ten tai e pä oi keu
den mu kais ten, hy vän tai pa han, on nel li suu den tai 
e pä on nen jou kos sa… mis sä hy vän sä Luo jan Hen ki 
on läs nä, siel lä tu lee o le maan jat ku vaa kirk kaut ta 
ih mis kun nan kes kuu teen si ro tel tu na. 

Älä kos kaan u noh da, et tä hy vän te ke väi syyt tä on 
e leis sä si pii le vä sy dä mel li syys ja mis sä hy vän sä on 
hy vän te ke väi syyt tä, siel tä löy däm me Ju ma lan läsnäolon.

Em ma nu el - Francisco Cândido Xavier
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Se riittää

Mi tä e nem män tie dät, si tä pa rem min nä et it seä si 
ja ky ke net ha vain noi maan pa rem min muita. 

Jos o let saa vut ta nut jo täl lai sen tark ka nä köi syy den 
a lu een, niin nä e si nuun koh dis tu va ym mär tä mät tö
myys si säis ten la sie si kaut ta, jot ka an ta vat si nul le 
kor ke am man hen ki sen nä kö ky vyn. 

Kun o let kas vok kain jon kun si nu a sat tu mal ta lou kan
neen kans sa, muis ta voit ta ma si es teet, y lit tä mä si 
har ha ku vat ja kat ke ruus, jon ka o let jo va ras toi nut 
muis ti si ar kis toi hin, rau han ja an teek si an non suo si
tuk sie si kans sa. 

Toi mi mal la täl lä ta voin tu let huo maa maan si nu a 
mah dol li ses ti lou kan neis sa kans sa kul ki jois sa ke hit
ty mät tö mi ä ja sai rai ta sy dä mi ä, joi ta on tar peel lis ta 
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su vai ta, jot tet si nä sot keen nu hyö dyt tö mien kärsi
mysten la by rint tiin. 

Koh da tes sa si mi tä ta han sa louk kauk si a il men nä ar mo a 
käyt tä mäl lä hy väk se si hil jai suut ta ja tu let ve tä mään 
puo lee si va lo a niin, et tä kaik ki var jot häl ve ne vät. 
Louk kaa ja tu lee pilk kaa maan nau ru na lai se ksi ys tä
väl li syy te si e leet, toi nen taas tu lee kat so maan si nun 
te ke mäk se si rik kei tä, jois ta et o le e des tie toi nen, 
kolmas tu lee pal jas ta maan aiem mat vää rät te ko si 
jul ki sel le hä pe äl le ja nel jäs tu lee ki vit tä mään si nut 
syyt tä. 

Älä va li ta mis tään. Hen ki lö koh tais ten kamp pai lu
jem me kaut ta me o mak sum me ky vyn le vit tää ra joit
ta ma ton ta myö tä tun to a po lul lam me lo put to mas ti 
le vit täy ty vien kuop pien y lit se ja käy mään ai na e teen
päin. 

Älä louk kaan nu tai tuo mit se ke tään. Py sy hil jaa, 
siunaa ja a se ta it se si pal ve le maan kaik kien hy vää. 

Ke hit tääk sem me it se äm me ja vi rit täy ty äk sem me 
to tuu den ja rak kau den pe ri aat tei siin, meil le tu lee 
riit tä mään se, et tä pel käs tään e läm me.

Meimei - Francisco Cândido Xavier
Ote kirjasta “Palavras do Coração”
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Isä Meidän

Kun yl  lät  tä en a  vau  dum  me poh  dis  ke  luun, koh 
taam  me lo  pul  ta  kin Ju  ma  lan 

Hy  vyy  den e  lä  vi ä jäl  ki ä kaik  ki al  la ym  pä  ril  läm  me. 
Hä nen suun na ton mei tä 

koh taan il men tä män sä kiin ty mys on:  

au rin gos sa, mi kä läm mit tää ja yl lä pi tää mei tä sal lien 
i lon kai kil le o len noil le ja a si oil le; 

pil vis sä, jot ka ri pot te le vat vet tä Luon non tyy dyt tä
mi sek si; 

jo kien ja läh tei den ve des sä, jo ka vir taa kau pun kien, 
pel to jen ja kar jo jen hy väk si; 

lei väs sä, jo ka ra vit see mei tä; 

tuu les sa, jo ka vir voit taa mei tä i ha nas ti;

hy vyyt tä an ta vis sa puis sa, jot ka o jen ta vat meil le auliit 
ok san sa siu naa vien kä sien ta voin; 
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ku kis sa, jot ka kyl läs tä vät tuok sul laan ja par fy moi vat 
il ma pii rin; 

ko tiem me lem pey des sä ja suo jaa vas sa tur val li suu
des sa; 

van hem piem me, vel jiem me ja ys tä viem me tu es sa, 
hei dän, jot ka aut ta vat mei tä voit ta maan maail man 
ja e lä män vai keu det ja Kait sel muk sen rau hal li ses sa 
hil jai suu des sa, mi kä ta kaa meil le ter vey den ja hen kisen 
si säi sen rau han säi ly mi sen. 

Mo net tie de mie het pyr ki vät mää rit te le mään meil le 
Ju ma lan, mut ta kun tun nis tam me jo kai se na e lä mäm me 
het ke nä ta pah tu van Kaik ki val ti aan suo je luk sen po luil
lam me ja maan pääl li sis sä saa vu tuk sis sam me, niin 
sil loin o lem me pa ko tet tu ja tun nis ta maan, et tä kai kis ta 
kau nein ni mi, jon ka voim me an taa Kor keim mal le 
Luo jal lem me, on juu ri se sa ma ni mi, jon ka Jee sus 
o pet ti meil le Hä nen Tai vaal li ses sa ru kouk ses saan: 

“ISÄ MEIDÄN”.

Meimei - Francisco Cándido Xavier
Ote kirjasta “Pai Nosso” 
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Rukous tekona

Si nä o let maan vil je li jä; toi nen on pel to. 

Si nä kyl vät; toi nen tuot taa. 
Si nä o let vil ja va ras to; toi nen on ku lut ta ja. 
Si nä toi mi tat; toi nen os taa. 
Si nä o let näyt te li jä; toi nen on y lei sö. 
Si nä e si tät; toi nen tar kas te lee. 
Si nä o let sa na; toi nen on mik ro fo ni. 
Si nä pu hut; toi nen vä lit tää. 
Si nä o let tai tei li ja; toi nen on inst ru ment ti. 
Si nä soi tat; toi nen vas taa. 
Si nä o let mai se ma; toi nen on (ka me ran) 
ob jektii vi. 
Si nä il mes tyt; toi nen va lo ku vaa. 
Si nä o let ta pah tu ma; toi nen on il moi tus.
Si nä toi mit; toi nen te kee muis tiin pa not. 
Tu e niin pal jon kuin voit. 
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Har joi ta hy vyyt tä kaik ki a koh taan. 
Toi vee si on seu ra ta Ju ma laa. 
Kui ten kin lä him mäi se si on si nun ja Ju ma lan 
vä li se nä sil ta na. 
Luo ja huo leh tii lap sis taan las ten sa 
vä lityksellä. 
Tä män vuok si si nä o let hän, jo ka ru koi lee, 
mut ta an si o si riip puu muis ta.

André Luiz - Francisco Cândido Xavier
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Lääke

E rää nä tiet ty nä il ta na Chi co o li e ri koi sen vä sy nyt. 
Täl löin hä nen tavanomaisen rukoilemisensa 

ai kaan hä nel le il mes tyi Ma ri a Joáo de Deus. 

“Äi ti,” Chi co a noo lem pe äl tä Hen gel tä, “kuin ka voin 
saa vut taa voi ton vel vol li suuk sie ni täyt tä mi ses sä?” 

“Poi ka ni, tie dän ai no as taan yh den lääk keen tä hän 
tar koi tuk seen, ja se on pal ve lu.” 

“Mut ta en tä e ri mie li syyk sien vai keu det ja rii ta soinnut 
tois ten kans sa? Kuin ka voin le vit tää e van ke liu min 
siu nauk si a heil le, jot ka ei vät nii tä ha lu a, jos hy vin 
u sein tar jo tes sa ni par hain ta mi tä o mis tam me, saan 
vas taa ni vain kiit tä mät tö myyt tä ja ar vos te lu a?” 

“Tois ten pal ve lu on rat kai su.” 
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“Kui ten kin on o le mas sa ih mi si ä, jot ka vas tus ta vat ja 
tar peet to mas ti vi haa vat mei tä. He tul kit se vat vää rin 
par haim mat ai ko muk sem me, vas tus ta vat mei tä 
kohtuut to mas ti ja te ke vät pie nim mäs tä kin työs tä 
vai ke aa… Mi tä voit sa no a tä hän? Us kot ko, et tä o lisi 
min kään lais ta ta kuu ta saa vut taa mei dän vä lil lä rauha?” 

“Kyl lä, on o le mas sa e räs ta pa ja se on se, et tä on ai na 
pal ve le mas sa toi si a.” 

“Siis o let ko si tä miel tä, et tä e lä mäs sä kaik kiin vas taan
tu le viin pa huuk siin tä mä on to del li nen lää ke?” 

“Kyl lä, poi ka ni, se on o len nai nen lää ke. El lei o pi palve
le maan, jää vät hy vät kin ai ko muk set y ri tyk sik si ja 
pel kik si sa noik si, jot ka maail ma tu ho aa.” 

Ja an net tu aan tä män re sep tin Ma ri an Hen ki pois tui 
niin kuin vain hän, jol la ei o le e nem pää lääk kei tä 
pal jas tet ta va na. 

Fran cis co Cândi do Xa vier

O te Ra mi ro Ga man kir jas ta: 
“Lin dos Ca sos de Be rez za de Me ne zes”
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Ja jos kuolen ennen 
sinua

Jos sat tui sin kuo le maan en nen si nu a, o le ys tä väl
li nen ja tee mi nul le pal ve lus: 

Vuo da ta niin mon ta kyy nel tä kuin ha lu at, mut ta ä lä 
o le jär kyt ty nyt sik si, et tä Ju ma la ot ti mi nut pois. 

Jos et ha lu a it ke ä vuok se ni, ä lä it ke. 

Jos et o saa it ke ä, ä lä o le huo lis sa si. 

Jos tun net tar vet ta nau raa, niin nau ra. 

Jos jot kut ys tä vät kes kus te le vat mi nus ta, kuun te le 
hei tä ja li sää o ma ver si o si. 

Jos he y lis tä vät mi nu a in ten sii vi ses ti, niin muu ta 
heidän lii oit te lun sa. 
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Jos he ar vos te le vat mi nu a lii al li ses ti, niin puo lus ta 
mi nu a. 

Jos he pi tä vät mi nu a py hi myk se nä pel käs tään sik si, 
et tä pois tuin jou kos tan ne, niin se li tä heil le, et tä o lin 
hi ven py hi mys tä, mut ta kau ka na sii tä py hi myk ses tä, 
jok si he mi nu a ku vai li vat. 

Jos he ha lu a vat e sit tää mi nut pa ho lai se na, oi kai se 
hei tä ja ker ro mi nus sa ol leen vä hän pa ho lais ta, mutta 
ker ro, et tä ko ko e lä mä ni a jan py rin ai dos ti o le maan 
hy vä ih mi nen. 

Toi von voi va ni ol la Hä nen kans saan niin kau an, et tä 
mi nus ta o li si hyö ty ä si nul le, mis sä i ki nä o let kin. 

Jos tun net tar vet ta kir joit taa mi nus ta jo tain, sa no 
ai no as taan tä mä: “Hän o li ys tä vä ni, hän us koi mi nuun 
ja hän ha lu si mi nun o le van lä hem pä nä Ju ma laa.” 

Sit ten voit vuo dat taa kyy ne leen. 

En tu le o le maan pai kan pääl lä kui va tak se ni kyy ne
lei tä si, mut ta sil lä ei o le mer ki tys tä. 

Muut ys tä vät tu le vat te ke mään sen puo les ta ni. 

Ja kun o len näh nyt it se ni hy vin kor vat tu na, py rin 
jat ka maan uu si a töi tä ni Tai vaas sa. 

Kui ten kin sil loin täl löin, kat sah da Ju ma lan suun taan. 
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Et tu le nä ke mään mi nu a, mut ta mi nä tu li sin hy vin 
on nel li sek si näh des sä ni si nun ha ke van kat seel la si 
Hän tä. 

Ja kun koit taa ai ka, jol loin si nä mat kus tat I sän luokse, 
sil loin kun yk si kään ver ho ei e ro ta mei tä toi sis tam me, 
e läm me Ju ma lan kans sa ys tä vyyt tä, jo hon Maan 
päällä val mis tau duim me Hän tä var ten. 

Us kot ko näi hin a si oi hin? 

Siis ru koi le, jot ta voim me e lää niin kuin hän, jo ka 
tie tää kuo le van sa jo nain päi vä nä. Ru koi le, jot ta voimme 
kuol la kuin hän, jo ka tie si e lä neen sä oi keu den mu
kai ses ti. 

Ys tä vyy del lä on mie lek kyyt tä vain, jos se tuo Tai vaan 
lä hem mäk si mei tä. 

Mut ta, jos sa tun kuo le maan en nen si nu a, luu len, et ten 
tun ne o lo a ni Tai vaas sa vai vaan tu neek si … sil lä ys tä
vä nä si o le mi nen on jo pie ni pa la nen tai vas ta…” 

Francisco Cândido Xavier

Kirjasta “Parnaso de Além-Túmulo”, 1932 
(Francisco Cândido Xavierin ensimmäinen kirja)
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Siemenet

Las keu tu koot us ko si sa nat sy dä mien maa han ja 
olkoot ne tu le vai suu den sie me ni ä. 

Hy vän te ke väi syys on myös toi vo a ja roh keu den le vit
tä mis tä ys tä vil le, jot ka o vat lä hel lä lan nis tu a kamp
pai lus saan hy vän voi tok si. 

Mil loin hy vän sä on mah dol lis ta, hei tä rak kau den ja 
op ti mis min te rä leh ti heil le, jot ka o vat ym pä ril lä si ja 
jot ka o vat he rää mäs sä Hen ki sen E lä män tietoisuu
teen. A jan tuu li tu lee kul jet ta maan sa na si tois ten 
hy väk si ja sa nois ta si aal toi le vat rau han ja siu naus ten 
he del mät.

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier
Ote kirjasta “Nós”
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Kriisit

Jee suk sen o pe tus täs sä E van ke liu min koh das sa on 
yk si vai kut ta vim mis ta. 

Mes ta ri o li ko ke mai sil laan rak kait ten sa hyl jä tyk si 
tu le mi sen, men nei nä päi vi nä hä nel tä hyö dyn saa nei
den kiit tä mät tö myy den, vä ki jou kon i van, jul ki sen 
hal vek sun nan ja kai kis ta ran kim man ran gais tuk sen 
ris til lä; kui ten kin hän tie si o le van sa siel lä tar koi tuk
sel la Ju ma lan suun ni tel man mu kai ses ti. 

Hän pyy tää I säl tä tä män suo je lus ta ja a lis tuu kuin 
kuu li ai nen poi ka. 

Hän tar kas te lee kä sil lä o le van het ken va ka vuut ta, 
tun nis ta en kui ten kin to dis tuk sen kii reel li syy den. 

Kaik ki maan pääl li set e lä mät tu le vat koh taa maan 
sa man ta pai si a ta pah tu mi a sen ää ret tö mäl lä as tei kon 
mu kai ses ti, min kä lai si a ko ke muk si a it se ku kin tarvitsee. 
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Kaik ki e lä vät o len not ja a si at val mis tau tu vat tun nis
ta maan tu los sa o le van kään ne koh dan. Krii si it se 
a si as sa rat kai see tu le vai suu den. 

Maa o dot taa au raa jaan sa. 

Mal mi lä he te tään su la tu sah joon. 

Puut tu le vat kar si tuik si. 

Ma to al tis tuu au rin gon sä teil le. 

Lin nut koh taa vat myrs ky jä. 

Lam mas kat ras val mis tau tuu ke rit se mi seen. 

Ih mi nen koh taa mo ni a vai keuk si a. 

Kris ti tyt tu le vat kas vok kain toi si aan seu raa vien 
to dis tus ten kans sa. 

Täs tä syys tä me koh taam me Tai vaal li sen Mes ta rin 
pal ve luk ses sa ris tin krii sin, jo ta seu ra si y lös nou se
muk sen i kui nen siu naus. Kun huo maat o le va si vas ta
tus ten suun nat to mien vai keuk sien kans sa, muis ta 
Luo jan joh dat ta neen si nu a sa man kal tai seen uh rauk
seen, ot ta en huo mi oon y len ty mi se si mah dol li suus. 
Älä u noh da jo kai sen krii sin o le van ää rim mäi nen 
mah dol li suus Hen gen uu siu tu mi sel le niil le ih mi sil le, 
jot ka tie tä vät kuin ka pi tää toi vo a yl lä.

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier
Ote kirjasta “Vinha de Luz”
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Työtoverit

Si nä tu let joh dat ta maan ja val mis ta maan työ to
ve rei ta teh tä vään, jon ka maail man kaik keus on 

luot ta nut si nul le. 

Si nä tu let huo maa maan, et tä pi tääk se si huol ta pe rus
teel li ses ti hei dän tar peis taan ja ym mär tääk se si hei tä, 
on tar peel lis ta va lis taa hei tä it ses tä si vä lit tä mät tä, 
uh rau tu vai suu den hiel lä. 

Tu let huo maa maan, et tä työ tu lee suo rit taa o mas sa 
hen ki lö koh tai ses sa e li nym pä ris tös sä. Sii tä läh tien 
kun työs ken te ly on al ka nut, si tä tu lee hoi taa ja huol
taa kuin herk kää vä hä pä töis tä kas vi a, mi kä vaa tii 
si nul ta jat ku vaa huo mi o ta ja sil le o mis tau tu mis ta, 
jot ta se vah vis tui si ja e läi si. 

Tu let myös huo maa maan, et tä vit sauk sen ta voin 
pak ka nen ja ar mo ton sää tu le vat uh kaa maan kas vussaan 
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o le vi a tai mi a, joi den pe rim mäi nen pää mää rä on sa don
kor jaa jan aut ta mi nen. Li säk si mus ta suk kai suus, 
vä lin pi tä mät tö myys, hy väk syn nän puu te ja är tyi syys 
tu le vat muo dos ta maan vaa rat työ to ve rei den e lä miin, 
joi ta tar vit set man daat ti si toi meen pa ne mi sek si, jo ta 
e lä mä a jaa si nu a täyt tä mään. 

Tu let tun nis ta maan hei tä kai kis sa ti lan teis sa ja 
kai kis sa muo dois sa. 

Si nul le on vält tä mä tön tä ol la täs tä hy vin tie toi nen 
ol lak se si ky vy käs o sal lis tu maan mo ni mut kai seen 
tai tee seen, jos sa luo daan ta sa pai no a e ri lai sil le luon
teen laa duil le ja tai pu muk sil le, jot ta ne tu li si vat e siin 
ryh män te hok kuut ta li sä ten. 

Kaik ki he tu le vat tut ki maan ja a na ly soi maan si nu a 
ja vaa ti maan tu ke a si, a pu a si, kiin ty mys tä si ja ym mär
rys tä si. 

Tu let koh taa maan hei tä, jot ka o vat mie lel tään lu ji a 
ja o maa vat tar peek si voi maa kes tääk seen us ko si lennot. 
Kui ten kin suu rem pi lu kui ses ti tu let koh taa maan hei tä, 
joi ta vel vol li suu te na si on tu ke a ja a vus taa: heik ko ja, 
jot ka ve täy ty vät en si sil mäyk sel lä uh rau tu mis ta vaa dit
ta es sa; hei tä, jot ka o vat ää rim mäi ses ti si tou tu nei ta 
yh teis kun nan en nak ko luu loi hin ja o vat ky ke ne mät
tö mi ä it se näi seen a jat te luun, kun koh taa vat o lo suh
tei ta, jot ka vaa ti vat pu hu maan a voi mes ti to dis tuk sen sa 
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puo les ta; o man e dun ta voit te li joi ta, jot ka o vat en nem
min kin kiin nos tu nei ta hen ki lö koh tai ses ta hyö dys tä 
kuin vel vol li suuk sien sa täyt tä mi ses tä; kiih koi li joi ta, 
jot ka lan ke a vat re ak ti ois saan ää rim mäi syyk siin, kun 
koh taa vat hi tu sen kin ar vos te lu a; ja mo ni a mui ta, jot ka 
il mes ty vät ja ka to a vat teh tä väs tä lu paus ten ja päät
tä mät tö myy den kes kellä. 

Kaik ki a hei tä tu let koh te le maan ää rim mäi sel lä ar vos
tuk sel la ja pal vel len, niin u sein kuin mah dol lis ta, 
kes kit ty en en nen kaik ke a työ hö si, sen si jaan et tä 
kes kit tyi sit it see si. 

Tu let ra kas ta maan työ to ve rei ta si ja tu let op pi maan 
kuin ka oh ja ta hei tä kär si väl li ses ti ja hy vyy den ke ra. 
Tu let tun nis ta maan mie les sä si, et tä juu ri ku ten si nul
le kin ta pah tui, ai no as taan työn ja a jan ah jon kans sa 
it se ku kin heis tä tu lee pal jas ta maan to del li sen i han
tei den sa suu ruu den ja toi mien sa voi man. 

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier

Ote kirjasta “Encontro Marcado”
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Positiivisten askelten 
ottaminen

Kun o let vai pu mai sil la si e pä toi voon, kii ruh da 
sil loin as ke lei ta si py säh dyk se si eh käi se mi sek si. 

Ru koi le Ju ma lal ta e nem män va lo a var jo jen voit ta
mi sek si. 

Tee jo tain po si tii vis ta, jo ka käy y li sen heik kou den, 
mis sä saa tat ol la. 

Lu e va lo a tuo va vies ti, jo ka saat taa ko hot taa ym mär
rys tä si e ri lai sis sa ra ken ta vis sa a ja tuk sis sa. 

O le si säis tä hen kis tä it se ä si kas vat ta vien ih mis ten 
kans sa kes kus te lu kon tak tis sa. 

Et si sel lais ta ym pä ris tö ä, jo ka saat taa e dis tää y len
tä vien ins pi raa ti oi den vas taa not ta mis ta. Tee joil le kin 
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pal ve lus, e ri tyi ses ti hä nel le, jo ta o let pyr ki nyt vält
te le mään pit kän ai kaa. 

Me ne vie rai le maan sai raan ys tä vän luok se löy tää
kse si loh tu a heis tä, joil la on pal jon suu rem pi a vai keuksi a 
koh dat ta va na kuin si nul la. 

Saa ta pää tök seen ai kai sem pi a kes ke ne räi si ä töi tä, 
jot ka saat ta vat ai heut taa lan nis tu mi sen pil vi ä. 

O le va kuut tu nut sii tä, et tä me kaik ki mars sim me 
e teen päin, voit ta en on gel mi a ja tais te lu ja si tä mu kaa 
kun han kim me ko ke muk si a. 

E lä mä hy väk syy le po tau kom me voi miem me pa laut
ta mi sek si, mut ta se ei hy väk sy het kek si kään py säh
ty nei syyt tä.

Andre Luiz - Francisco Cândido Xavier
Ote kirjasta “Busca e Acharás”
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Jumala on 
kanssamme

”Eh kä tä nään kaik ki näyt tää o le van si nu a vas taan, 
mut ta jat kat e teen päin ym mär tä en ja toi mien 

hy vää e dis tääk se si, var ma na sii tä, et tä Jumala on 
kans sam me ja et tä huo men na tu lee o le maan uu si 
päi vä.”

Andre Luiz - Francisco Cândido Xavier
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Mielen 
impulsiivisuuden 

haitta

E nsimmäinen mielen impulsiivisuuden meille 
aiheuttama haitta on se, että sillä pidättelemme 

toisten luottamusta meihin.

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier
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Uudistumisen ylevä 
lähde

Mee di o Fran cis co Cándi do Xa vierìn ka na voi ma 
vies ti, “a lus ta lop puun”, eng lan nik si, Mi nas 

Ge rai sin o sa val ti on spi ri tis tien lii ton pää ma jas sa 4. 
huh ti kuu ta vuon na 1937: 

“Jo kai nen krii si on y le vä uu dis tu mi sen läh de nii den 
Hen gil le, jot ka o saa vat pi tää toi vo a yl lä. 

Mi nä us kon, et tä jos me ih mi si nä o li sim me kas va
tet tu ja vas ta vuo roi seen su vait se vai suu teen, auk to
ri teet tien kun ni oit ta mi seen, pit kä jän tei seen työ hön, 
jos sa ei o li si ris ti rii to ja työ nan ta jien ja työn te ki jöi den 
vä lil lä, jos me kaik ki yh dis tyi sim me ym mär tä mään 
jo kai sen e lä män tai jo kai sen yh teis kun nal li sen ryh män 
hen kis ten ar vo jen vält tä mät tö myy den, niin meil lä 
o li si huo mat ta vas ti on nel li sem pi val tio.”

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier
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Meedio

Ker ro taan kuin ka Chi col ta ky syt tiin si tä, mi kä 
Bra si li an spi ri tis min tu le vai suus tu lee o le maan, 

mi kä li hän ei e nää ky ke ni si työs ken te le mään mee dio na. 

Tä hän hän vas ta si: “Poi ka ni, mee di ot o vat kuin ruoho, 
mi tä e nem män ve dät nii tä maas ta, si tä e nem män ne 
kas va vat.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier
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Emmanuelin 
ohjeistus

Pu hu es saan Chi col le spi ri tis tis ten ins ti tuu ti oi den 
hal lin nol li sis ta on gel mis ta, jot ka syn ty vät melko 

u sein sii tä, et tä kiis tel lään a se mas ta, sen si jaan o tet
tai siin hoi det ta vak si työ teh tä vi ä ja näin teh dään 
saadaksemme o mi a nä kö kan tam me e sil le, pa rem min 
kuin it se o pin nä kö kan to ja. Sii hen Em ma nu el vä litti 
Chicon kaut ta meil le ar vok kaan vies tin oh jeek si: 

“Em ma nu e lim me sa noo toi meen pa ne van ti lai suu den 
koos tu van kol mes ta o sa ses ta: lain mi ni mi vaa ti muk
ses ta; sii tä, et tä jo kai ses sa hal lin nol li ses sa ko kouk
ses sa yh den tu li si mat kus taa ja toi sen ol la es ty nyt 
o le maan läs nä. Tä ten työ jat kuu e teen päin, kos ka 
sil loin o li si VÄHÄN KES KUS TE LU A ja PAL JON E NEMMÄN 

AI KAAN SAA TU A TYÖTÄ. 
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Poh dis kel les saan tä tä sy väs ti kun ni oi te tun hen ki sen 
Aut ta jan oh jeis tus ta, voi daan pää tel lä hä nen o le van 
to si a si as sa eh dot to man oi ke as sa. Näin on, kos ka monet 
hal lin nol li set ko kouk set päät ty vät lo put to miin vas tak
kai na set te lui hin ly kä ten tär kei tä pää tök si ä tu le vai
suu des sa pi det tä viin ko kouk siin, sil loin kun ne ei vät 
pää dy luo maan py sy vää vi ha mie li syy den ilma pii ri ä 
ryh män jä sen ten vä lil le. (…) Em ma nu e lin viisas viesti 
joh dat taa mei dät myös pa laut ta maan mie leen Chi co 
Xa vierín ka na voi man pie nen vies tin, jon ka ot sa ke 
o li “Re a dy to Act (Val mii na toi meen)”, te ok ses sa “Book 
of Ans wers (Vas taus ten kir ja)”. Kirja on ins pi roi nut 
mo nien työ tä, in noit ta en hei tä muun ta maan te o ri an 
te oik si.” 

“Jos jo kin po si tii vi sen kal tai nen a ja tus päl käh tää 
mie lee si hil jai suu des sa, ä lä ky se le lii ko ja toi sil ta sii tä 
mi ten sen to teu tat. A loi ta työ ja o ma o mis tau tu mi se si 
ve tää puo lee si yh teis työ tä te ke vät ys tä vä si, jot ka a vus
ta vat si nu a a jat te lus sa tuo den par haan ta van sen 
ke hit tä mi sek si. 

Va li tet ta vas ti on o le mas sa mo ni a suun ni tel mi a, jotka 
ei vät e te ne pa pe ri a pi dem mäl le ja toi si a jot ka ei vät 
ma te ri a li soi du tai tu le konk reet ti sik si, kos ka on nk. 
“per fek ti o nis te ja”, jot ka jat ku vas ti luo vat vai keuk si a 
vä häi sim mäs tä kin ja o soit ta vat e pä täy del li syyk si ä 
jät tä en ne rat kai se mat ta, ai no as taan sik si, et tei vät 
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o le vie lä op pi neet yk sin ker tai ses ti “kää ri mään 
hi hojaan” ja ryh ty mään työ hön… 

Em ma nu e lin oh jeis tus ei a li ar vi oi auk to ri teet tiin 
liit ty vää pe ri aa tet ta, jon ka kuu luu ol la ins ti tuu tiois
sam me. Se ei myös kään o le kut su ka pi noi maan hal lin
to a koh taan. Se on pi kem min kin he rä tys, jot ta o li
sim me käy tän nöl li sem pi ä ja pää mää räm me mu kaisi a 
niin kuin spi ri tis ti sen o pin pää mää rä ja har joit ta
minen on. Täl lä ta voin em me sal li ää rim mäi sen 
muo dol li suu den mi tä töi dä spontaania toi min taa 
hy vyyt tä koh ti. 

Tun nem me sel lai si a ih mi si ä, jot ka o vat ka teu den 
uh re ja hen ki löil le, jot ka ei vät työs ken te le ja es tä vät 
toi si a kin työs ken te le mäs tä. He o vat hy vin tun net
tu jen kli sei den tai tu rei ta: “Se ei tu le toi mi maan…”; 
“Tä mä on vaa ral lis ta”; “O dot ta kaam me”; “Si nul la ei 
o le vaa dit ta vaa ko ke mus ta”; “En o sal lis tu tä hän”; 
jne… 

Hal lin nol li sis sa a se mis sa o le vil la tu lee ol la ar vos te
lu ky ky ä, jot ta he ei vät muo dos tu “es teik si tiel lä”. 
Tä män vuok si Jee sus sa noi: “Hän, jo ka ha lu aa ol la 
suu rin Tai vas ten Val ta kun nas sa, ol koon maan päällä 
kaik kien pal ve li ja.” Hän it se tart tui pyyh kee seen ja 
pe si o pe tus las ten sa ja lat... 

Allan Kardecin opin ystävät ry on jakanut tämän pdf-kirjan tekijänoikeuksien haltijan luvalla.

Tämä on tekijänoikeuksin suojattu teos yksityiseen käyttöön opiskelu-, tutkimus- ja lukumateriaaliksi. 



81

Hä nen, jol la on hal lin nol li nen a se ma spi ri tis ti sis sä 
ak ti vi tee teis sa, tu lee o soit taa li säk si nöy ryyt tä tehden 
it ses tään kun ni oi te tun e si mer kil lään ei kä a se man sa 
an ta mal la auk to ri tee til la. 

Täs sä nä em me Chi co Xa vierín luon nol li sen joh ta
juu den, jon ka hän saa vut ti 61 vuo den ai ka na uh rau
tu vai suu del la ja e päit sek kyy del lä. 

Pi tä en it se ään yh te nä Jee suk sen kai kis ta mi tät tö
mim mis tä pal ve li jois ta, hä nen e lä män sä on siu naus
ten o pas niil le, jot ka ha lu a vat ol la oi ke a mie li sem pi ä 
ja e reh ty ä vä hem män ja näin e li mi noi da sie lus taan 
van hat a su kit ku ten “it se kes kei syys”, “tur ha mai suus”, 
“kun ni an hi mo” ja “yl peys”… 

Se ei o le pu heen joh ta jan tai mee di on tit te li, jo ta meidän 
tu li si käyt tää ins ti tuu tis sa, vaan pal ve li jan tit te li! 

A na ly soi kaam me Em ma nu e lin an ta maa oh jeis tus ta 
sy väs ti tar kis taak sem me, et tä so pi si ko se mei hin 
itseem me tai mei dän ins ti tuu ti oom me, jo ka Ju ma lan 
ar mos ta py syy mei dän oh jauk ses sam me. 

O te ai ka kaus leh des tä: Fla ma Espíri ta no 2571
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Adelino… se on 
liikaa

Kun o lim me pe rus ta mas sa spi ri tis tis tä kes kus
tam me, ko ke mat to muu des sam me loim me yh tiö

jär jes tyk sen, jo hon o li kir joi tet tu tar peet to mi a a sioi ta. 
O li o le mas sa hal lin nol li nen o sas to ja e dus ta va ja osto, 
jos sa o li yh dek sän e li ni käis tä jä sen tä. 

Voit ko ku vi tel la si tä kaik ke a poh din taa jo kai sen jä senen 
tar jo tes sa o maa hen ki lö koh tais ta mie li pi det tään ja 
ar gu ment te jaan? Näin mo nen mie li pi teen vuok si 
kes kuk sen toi min ta la maan tui. Ky sy es säm me neu vo a 
Chi co Xa vie ril ta ti lan tee seem me, hän vas ta si: 

“Jee sus kut sui kak si tois ta o pe tus las ta uu dis ta maan 
ko ko maail man. Te ha lu at te yh dek sän pel käs tään 
ins ti tuu ti o tan ne var ten!” 

O te ai ka kaus leh des tä: Bus ca e Ac harás 
syys kuu 2000 
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Joulua mietiskellen

Y lis tä es säm me Luo jan Jou lu a säi lyt tä kääm me 
us kom me Jee suk seen u noh ta mat ta Jee suk sen 

us ko a mei hin. 

Jee sus ei o li si las keu tu nut maan pääl le en kel ten taivaal
li ses ta val ta kun nas ta il man var maa luot ta mus ta 
ih mis kun taa koh taan. 

Täs tä syys tä, läh tien sei men yk sin ker tai suu des ta ja 
on nel li suu des ta, tuo mi oon ja kuo le maan ja uh rauksen 
ris tiin as ti, me to dis tam me Hä nen huo len pi to aan 
ih mis kun nan pa ran ta mi sek si. 

Jee sus kut suu vaa ti mat to mi a ka las ta ji a Hä nen va pah
ta vaan teh tä vään sä muut ta en hei dät ih mis kun nan 
lu nas tuk sen a si a na ja jik si. 

Hän koh taa Mag da le nan, jo ta hy vyy den vas tus ta jat 
rii va si vat ja kään nyt tää hä net va lon lä het ti lääk si. 
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Hän kut suu Sa ka ri aan, jo ka o li sy väs ti up pou tu nut 
ma te ri aa li sen o mis ta mi sen nau tin toi hin, ja muun taa 
hä net tun nol li sek si ja oi keu den mu kai sek si hal lin to
vir ka mie hek si. 

Hän ei ko e pet ty mys tä Pie ta rin kiel tä es sä hä net. 
Hän ra ken taa täs tä us kol li sen o pe tus lap sen, jo ka 
puo lustaa e van ke liu mi a mart tyy ri y del lä ja ris tiin
nau lit se mi sel la. 

Hän ei huo les tu Tuo mak sen e päil les sä ja nos taa tä män 
tär ke ään lä he tys saar naa jan a se maan, mis sä tä mä 
säi lyt tää ta voit teen sa ää rim mäi seen uh rauk seen as ti. 

Jee sus ei louk kaan nu hän tä vainonneen Sau lin ym mär
tä mät tö myy den ai heut ta mis ta syyt teis tä tai tus kas ta. 
Hän vie rai lee tä män luo na Da mas kok ses sa an ta en 
hä nel le Hä nen Ar mon sa sa nan saat ta jan a se man ja 
kruu naa hä net i kui sil la kirk kauk sil la. 

Jee suk sen us ko ja op ti mis mi, al ka en yk sin ker tai seen 
sei meen syn ty mi ses tä ja jat ku en tä hän päi vään as ti, 
aut ta vat ja ar mah ta vat mei tä päi vä toi sen sa jäl keen. 

Jou lun rie mu ja e lä es säm me muis ta kaam me Mes tarin 
mei hin koh dis ta ma luot ta mus ja miel ty kääm me 
Hä nen rak kau den ja va lon työ hön sä ot ta en sen o le
mas sa o lom me läh tö koh dak si. 
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Mes ta ri kut suu mei dät meil le ni met tyyn E van ke
liumin työ hön. 

Kris ti nus kon en sim mäis ten kol men sa dan vuo den 
a jan op pi laat kuu li vat Hä nen tai vaal lis ta ju lis tus taan, 
he nou si vat pal ve le maan Hän tä ve rel lä ja kär si myk
sel lä, tus kal la ja kyy ne lil lä. 

Ol kaam me me kin vuo ros tam me val mii ta py hit tä
mään e lä mäm me ot ta en huo mi oon Hä nen mo raa linen 
luot ta muk sen sa, jo ta Hä nen a sen teen sa mei tä koh taan 
o soit taa. 

Op pi kaam me, työs ken nel kääm me ja pal vel kaam me 
kun nes koit taa päi vä, ku ten koit ti I lo sa no man van hal le 
Si me o nil le. Sit ten voim me ju lis taa Tai vaal li sen 
Läs näolon kas vo jen e des sä: 

“Her ra, nyt si nä an nat pal ve li ja si rau has sa läh te ä, 
niin kuin o let lu van nut, sil lä sa no je si mu kai ses ti, 
to del la kin, sil mä ni o vat jo näh neet pe las tuk sen.”

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier

Ote kirjasta “Antologia Mediúnica de Natal”
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Läheisestä 
kanssakäymisestä 
Henkien kanssa

Ky sy mys: Mi tä lä hei nen kans sa käy mi nen Hen kien 
kans sa on o pet ta nut si nul le? 

Chi co Xa vier:” Us kon, et tä kaik kein tär kein a si a joka
päi väi sis sä kes kus te luis sa ni ja kans sa käy mi ses sä 
Hen kien kans sa vii meis ten 60 vuo den ai ka na on 
o pet ta nut mi nu a huo leh ti maan hen ki lö koh tai sis ta 
suh teis ta ni kans saih mi si ä koh taan. 

Käy ty ä ni ai no as taan en sim mäi set muu ta mat vuo det 
kou lu a, tä mä op pi mää rä ei an ta nut mi nul le riit tä vää 
psy ko lo gis ta joh da tus ta tois ten ym mär tä mi seen. 
Hen ki set ys tä vä ni o vat o pet ta neet mi nul le va ro vai
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suut ta ja ar mol li suut ta, jot ta kun ni oit tai sin naa pu
reit te ni oi keuk si a ja säi lyt täi sin si säi sen rau ha ni. 
Nä mä heil tä saa ma ni ar vot o vat o len nai ses ti ol leet 
ja y hä o vat pa ras va lis tuk sen läh de, jo ka e dis tää jatku
vaa suh det ta ni vel jie ni ja sis ko je ni kans sa täl lä ih misen 
mat kal la. Näin on sik si, et tä mi nun tu lee hy väk sy ä 
hei dät sel lai si na kuin he to del la o vat, laa jen ta en to tuut ta 
jo kai ses sa mah dol li ses sa kes kus te lus sa sa tut ta mat ta 
tai va hin goit ta mat ta ke tään. Hen ki ys tä vät sa no vat, 
et tä kans sa kul ki joil lem me o soit ta mam me min kä 
hy vän sä kal tai set huo maa vai suu den ja ra ken ta van 
su vait se vai suu den a sen teet saa vat mei dät tie toi sem
mik si sii tä, et tä tar vit sem me hei dän yh teis työ tään 
o mak si hyö dyk sem me.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier 

O te ai ka kaus leh des tä: Re vis ta Espíri ta, No 1
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Todiste 
jälleensyntymisestä

Ky sy mys: Mi kä on kaik kein konk reet ti sin to diste, 
jon ka Fran cis co Cándi do Xa vier tuo e siin uudes

ti syn ty mi ses tä? 

Chi co Xa vier: “Se on ih mis ten e ri ar voi suu den ymmär
tä mi sen lo gii kas sa. Mik si on o le mas sa joi ta kin, jotka 
o vat jäl leen syn ty neet kär si mään pal jon kur jem missa 
o lo suh teis sa kuin toi set? Me em me voi hy väk sy ä, 
et tä tai vaal lis ta e pä oi keu den mu kai suut ta voi si ol la 
o le mas sa! Ju ma la on y lin oi keu den mu kai suus. Tä män 
vuok si ta sa pai not to muu tem me on seu raus ta meis tä 
it ses täm me. Jos o len teh nyt ri kok sen ja jos o len vahin
goit ta nut jo ta ku ta, on ai no as taan luon nol lis ta ja 
oikeu tet tu a, et tä mak san näis tä ve lois ta ni toi ses sa 
e lä mäs sä, jos en o le mak sa nut mo raa lis ta vel kaa ni 
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ly hy en e lä mä ni ai ka na men nees sä e lä mäs sä ni. Muu toin 
ku vit te li sim me Ju ma lan dik taat to rik si, jo ka ja kaa 
mi ta le ja toi sil le ja kär si myk si ä toi sil le. Tä tä o li si 
eh dot to mas ti mah do ton ta hy väk sy ä.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier 

O te ai ka kaus leh des tä: Re vis ta Espíri ta, No 1
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Nälän ongelma

Chi co Xa vier´in vas taus hen ki löl le, jo ka tark kail
tu aan keit to a juo vaa vä hä o sais ta, ky syi hä nel tä: 

“Us kot ko, et tä an ta mal la köy häl le keit to lau ta sen 
rat kai sem me maail man näl kä on gel man?” 

Chi co sil mää kään rä pä ut tä mät tä vas ta si: “Kyl py ei 
rat kai se maail mas sa hy gie ni a on gel maa, mut ta em me 
sil ti voi tul la toi meen il man si tä.” 

O te ai ka kaus leh des tä: Bus ca e Ac harás 
ke sä kuu 2000
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Työn merkitys

E räs rou va, suu ren hy vän te ke väi syys jär jes tön 
pu heen joh ta ja, kuo li. Ys tä vä, jo ta pyy det tiin tu le

maan hä nen pai kal leen, ky syi Chi co´lta on ko hän 
val mis vas taa not ta maan teh tä vän vai ei. 

Täs sä on vas taus: 

“Ku kaan meis tä ei o le val mis jat ka maan Kris tuk sen 
työ tä. Kui ten kaan tä män ei tu le ol la te ko syy sil le, 
et tä vält tää työn suo rit ta mis ta tai py syt te lee te ke
mät tä mi tään, vaan pi kem min kin syy teh tä vän vastaa
not ta mi sel le, tar jo ten Jee suk sel le par haim pam me. 
Tä mä sik si, et tä em me o le en ke lei tä vaan pa rem minkin 
ih mi si ä, joil la on suu ri tar ve työs ken nel lä Jeesuk sel le, 
Hä nel le mei dän tu lee tar jo ta kai kis ta par haim pam me.”

O te ai ka kaus leh des tä: Bus ca e Ac harás 
lo ka kuu 2000
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Tänään

”Eh kä tä nään kaik ki tun tuu vas tus ta van si nu a, 
mut ta jat ka ym mär tä mis tä ja toi min taa si 

hy vän e dis tä mi sek si. Sa maan ai kaan säi ly tä var muus 
sii tä, et tä Ju ma la on kans sam me ja et tä huo men na 
tu lee o le maan uu si päi vä.”

André Luiz - Francisco Cândido Xavier
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Rukouksen oppitunti

E rää nä yö nä Chi co ru koi li mo nen vas toin käy
misen lannistamana en nen nuk ku maan me no

aan ve do ten Jeesuk seen, jot ta tä mä rat kai si si hän tä 
kiu saavat mo ni nai set on gel mat. 

Hän o li ol lut jo y li 40 mi nuut ti a kes kit ty nee nä ve too
muk seen sa, kun hä nen äi tin sä, Ma ri a João il mes tyi 
hä nel le ja ker toi hä nel le ys tä väl li ses ti: 

“Poi ka ni, ru koi le, sil lä il man ru kous ta em me voi 
saa vut taa hen ki sen voi mam me uu siu tu mis ta. Kiinni tä 
huo mi o ta sii hen, et tä sa no je si mää rä ei rat kai se si tä, 
mi ten ru kouk see si vas ta taan,” äi dil li nen Hen ki sa noi. 

“Mi ten mi nä sit ten an nan pyyn tö ni?”  ky syi pet tynyt 
mee di o. 

“Si nä tie dät Jee suk sen pyy tä neen myös jo tain 
meiltä…” äi dil li nen Hen ki sa noi. 
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“Kyl lä; Jee sus suo sit te li nöy ryyt tä, kär si väl li syyt tä, 
us ko a it seem me, hy vää mie len laa tu a, ar me li ai suut ta 
ja rak kaut ta naa pu rei tam me koh taan täyt tä es säm me 
vel vol li suuk si am me.” 

“Tä män vuok si teh kääm me Jee suk sel le mi tä Hän 
pyy tää meil tä ja Jee sus vas ta vuo roi ses ti tu lee an ta
maan meil le tar vit se mam me. Ok?” 

Ja vas taa not ta es saan o pe tuk sen Chi co op pi, et tä 
ru kous ei o le ai no as taan lo pu ton ta pu hu mis ta ja 
huulten lii kut te lu a. 

O te Ra mi ro Ga man kir jas ta: 

“Lin dos Ca sos de Be rez za de Me ne zes”
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Anteeksianto

”O li pa ker ran e räs nai nen, jol la o li vä ki val tai
ses ta mie hes tä ja hul luu teen a ja vis ta lap sis ta 

koos tu va per he. Hän va lit ti Chi co´lle. “En kes tä tä tä 
e nää; o len rä jäh tä mäi sil lä ni”: 

“Tyt tä re ni”  van nou tu nut mee di o sa noi, “Jee sus 
suo sit te li, et tä mei dän ei tu le an taa an teek si ai no as
taan seit se män ker taa vaan seit se män kym men tä 
ker taa seit se män.” 

“Kat sos, Chi co, o len tie toi nen mää räs tä ja o len jo 
an ta nut su ku lai sil le ni an teek si y li nel jä sa taa yh dek
sän kym men tä ker taa. O len teh nyt jo tar peek si.” 

“No, tyt tö se ni, Em ma nu el on rin nal la ni ja hän ke hottaa 
mi nu a ker to maan si nul le, et tä mei dän tu lee an taa 
an teek si seit se män kym men tä ker taa seit se män 
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jo kaisen e ri tyyp pi sen louk kauk sen yh tey des sä. On 
vie lä pal jon an teek si an net ta vaa.” 

“An ta es sam me an teek si vi hol li sil lem me an nam me 
an teek si it sel lem me; an ta es sam me an teek si ys tä vil
lem me an nam me to dis tuk sen ys tä vyy des tä; tois ten 
louk kauk set an teek si an ta es sa si vah vis tat ja näy tät, 
et tä si nus ta on tul lut pa rem pi ih mi nen.” 

O te jul kai sus ta; BIS In for ma ti ve Bul le tin Se a ra
Y e ar II No 20
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Yritys tavoittaa 
hänet juoruilemasta

Ol len ai na mo nien ih mis ten tes taa ma na: mil loin 
lää kä rien, tie de mies ten, jour na lis tien, pa ra psy

ko lo gien ja niin mo nien mui den, jot ka ei vät kos kaan 
saa vut ta neet ta voi tet taan, jot kut lä hei set y rit ti vät 
“saa da hä net kiin ni” juo rui le mas ta. He et si vät hä net 
ja sa noi vat: 

“Chi co, tie dät kö, et tä on e räs U be ra bas sa a su va va rakas 
nai nen, jo ka te kee jo tain, mi kä ei o le hy väk syt tä vää. 
Nii nä päi vi nä jol loin jaam me keit to a ja mui ta tar vik
kei ta köy hil le, hän it se ään hä pe ä mät tä a set tuu myös 
vas taa not ta jien jo noon, juo keit to a ja vie lä pä ot taa 
joi ta kin tar vik kei ta mu kaan sa ko tiin. On se kyl lä 
hä pe ä mä tön tä!” 
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Chi co vas ta si: 

“Lap se ni, mi kä nöy ryy den o soi tus täl tä ar von rou val ta! 

Hän sei soo jo nos sa kes tä en au rin gon ja sa teen ja 
kär si väl li ses ti o dot taa o maa vuo ro aan saa dak seen 
o san sa!” 

O te kir jas ta “Nos so A mi go Chi co Xa vier” 

Lu ci a no da Cos ta Sil va, Drops of Light hei nä kuu, 
e lo kuu ja syys kuu, 1999
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Chico Xavieria 
kuuntelemassa

Ky sy mys: “Kuin ka spi ri tis ti nen op pi te kee oi keu
te tuk si so tien, tul vien ja mui den kai ken lais ten 

ka tast ro fien ai heut ta mat tu han net kuo le mat?” 

Chi co Xa vier: “ Ne o vat hy vi tyk si ä, joi ta me kol lek
tii vi ses ti ve däm me puo leem me kar mis ten vel ko jem me 
vuok si. Jos kus o sal lis tum me yh tei sö ä tai yk si lö ä 
koh taan suun nat tui hin tu hoi siin toi miin; jos kus 
teem me niin ryh mi nä. So pi vaan ai kaan ja ke hit ty
neem pi nä in kar noi dum me mak sa maan vel kam me, 
ke rään ty en suu rik si ryh mik si, jois sa ku kin on ol lut 
o sal li se na sa maan rik kee seen, sil lä Ju ma lan La ki on 
Ju ma lan La ki, jo ka muo dos tuu oi keu den mu kai suu
des ta ja ar mos ta.” 

O te kir jas ta: “Chico Xavier  
- Dos Hippies aos problemas do mundo” 

News of  the GEAL - julkaisu - marraskuu 1995
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Rauhan oppi

E rääs sä vii me per jan tain ko kouk sis ta, jos sa Chico 
o sal lis tui “Spi ri tis ti sen Ryh män Ru kouk seen”, 

kuu lim me hä nen kes kus te le van joi den kin São Paulo śta 
tul lei den ys tä vien kans sa: 

Spi ri tis ti ses sä o pis sa on ky sy mys rau has ta… Em manu el 
on o pet ta nut mi nul le, et tä mi nun ei pi dä haas ka ta 
ai kaa väit te lyyn. Kaik ki me nee o hi… Ih mi set saa vat 
a ja tel la mi nus ta, mi tä i ki nä ha lu a vat  he a jat te le vat 
ja jat ka vat kes kus te lu a. Y ri tän vain täyt tää vel vol li
suu te ni mee di o na. Jot kut ih mi set kir joit ta vat ar tik
ke lei ta il ke ä mie li ses ti vih jail len vies teis tä, joi ta ka na
voin Hen gil tä… Mi tä voin teh dä? Me kuu lum me 
spi ri tis ti sen o pin kan nat ta jiin ja se kun ni oit taa sa nan
va paut ta. Mi nun tu lee jat kaa työ tä ni. Si tou muk se ni 
on Hen kien maail man kans sa. En ai o ol la min kään 
joh ta ja. O len tun nol li nen ja tie toi nen sii tä, et tä o len 
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y rit tä nyt teh dä par haa ni ja o len kii tol li nen mei dän 
hen ki sil le aut ta jil le sii tä, et tä e lä mä ni ei o le ol lut 
hyö dy tön. Jo nain päi vä nä tu lem me pa rem min ym mär
tä mään sy vem män yh teen liit ty mi sen tar peen  kun 
tu lem me tun te maan uh kaa e ri lais ten y hä in ten sii vi
sem min li sään ty vien, su vait se mat to mien us kon to jen 
ta hol ta.”

Ote aikakauslehdestä: Jornal O Ideal - No 56 - 
tammikuu 2000 - “Chico no lápis de Baccelli”

Allan Kardecin opin ystävät ry on jakanut tämän pdf-kirjan tekijänoikeuksien haltijan luvalla.

Tämä on tekijänoikeuksin suojattu teos yksityiseen käyttöön opiskelu-, tutkimus- ja lukumateriaaliksi. 



102

Kuka on vaurain 
ihminen

Ker ran e räs ys tä vä lä hes tyi Chi co a ja ky syi hä nel tä: 

“Chi co, si nun mu kaa si, ke tä pi dät kai kis ta vau raim
pa na ih mi se nä?” 

Ai van kuin hän o li si kuul lut Em ma nu e lin ää nen 
sy väl lä sie lun sa so pu kois sa, mee di o vas ta si: 

“Mie les tä ni maail man vau rain ih mi nen on hän, jolla 
on vä hi ten tar pei ta…” 

E sit tä en toi sen ky sy myk sen, ys tä vä ky syi: 

“Ja ku ka on oi keu den mu kai sin ja vii sain?” 

Sa mal la vä lit tö myy del lä Chi co vas ta si: 
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“Kaik kein oi keu den mu kai sin ja vii sain on hän, jo ka 
täyt tää vel vol li suu ten sa.” Mut ta  kans sa kul ki ja vaa ti
mal la vaa ti, var maan kin kos ka o li kiin nos tu nut kuu le
maan jon kin pal jas tuk sen, jon ka a vul la hä nen elämänsä 
o li si ol lut hel pom paa  “tuo mi tä ker roit on il meis tä”. 

Hy myil len i säl lis tä hy my ä, mi tä hän pi ti va ral la heille, 
jot ka o dot ti vat li sä sel vi tys tä, Chi co vas ta si: 

“Poi ka ni, kaik ki mi tä on e van ke liu mis sa, on il meis tä. 
Sie lun pe las tuk sek si ei o le o le mas sa mi tään mys tee
re jä tai sa lai suuk si a. Ei o le o le mas sa mi tään sen il mei
sem pää kuin To tuus! Kui ten kin, mei dän on gel mam me 
on se, et tä ha lu ai sim me saa vut taa tai vaat il man, et tä 
seu rai sim me maan pääl lä o le vaa il mi sel vyyt tä.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier 

O te kir jas ta “Ap ren den do com Chi co Xa vier” 
Car los Bac cel li

Allan Kardecin opin ystävät ry on jakanut tämän pdf-kirjan tekijänoikeuksien haltijan luvalla.

Tämä on tekijänoikeuksin suojattu teos yksityiseen käyttöön opiskelu-, tutkimus- ja lukumateriaaliksi. 



104

Onnekas olet jos 
olet Chico

O lin pal ve le mas sa Be lo Ho ri zon tes sa si jait se
vas sa kir ja kau pas sa e räs tä a si a kas ta, jo ka kuul

tu aan tois tu vas ti ke hu mi si a Chi co Xa vie ris ta, i hai li 
suu res ti tä tä mee di o ta. Sik si pä hän lu ki suu rel la 
mie len kiin nol la kaik ki kir jat, jot ka mee di o ka na voi 
seu raa vil ta Hen gil tä: Em ma nu el, And re Luiz, Néi o 
Lúci o, Ve li X. Li säk si hän o li e ri koi sen kiin nos tu nut 
mah dol li suu des ta ta va ta hen ki lö koh tai ses ti Ped ro 
Le o pol don mee di o ky vyn vä li tyk sel lä kir joit ta van 
mee di on. 

Hy vin u sein hän pyy si a si ak kail ta: 

“Pyy täi sin te ke mään mi nul le sen suu ren pal ve luk sen, 
et tä kun Chi co tu lee käy mään tääl lä, niin o soit ta kaa 
hä net mi nul le, he ti kun hän tu lee tän ne.” 
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E rää nä il ta päi vä nä tä mä ky sei nen hen ki lö, A loi si o 
ni mel tään, jäl leen ker ran ke hot ti jo ta ku ta o soit ta
maan Chi con hä nel le ja juu ri sil loin Chi co as tui kir ja
kaup paan. 

Kaik ki läs nä o li jat o li vat se kai sin häm mäs tyk ses tä 
ja on nes ta, pait si A loi si o. He kaik ki ha la si vat mee   
di o ta ky sy en hä nel tä kuu lu mi si a. Sit ten jo ku ky syy 
A loisiol ta: 

“Et kö ol lut kaan in nois sa si ta paa maan mei dän 
Chi coam me?” 

“Kyl lä, o do tan tä tä on nen het ke ä…” 

“No, täs sä hän on.” 

Kat so es saan Chi co a A loi si o nä kee hä nen o le van niin 
vaa ti mat to man ja niin vaa ti mat to mas ti pu e tun, et tä 
hän pet tyi nä ke mään sä. 

Ha la tes saan vuo ros taan i hai le maan sa kir joit ta vaa 
mee di o ta, il mais ten si tä, et tä ei ol lut niin höl mö, et tä 
voi si us ko a juu ri si säl le as tu neen mie hen o le van Chi co 
Xa vier, hän sa noi: “ On ne kas o let, jos o let Chi co, 
on ne kas si nä!” 

Ja Chi co ta ju ten, et tei A loi si o voi nut us ko a hä nen 
o le van Chi co joh tu en hä nen vaa ti mat to mas ta tavas
taan il mais ta it se ään, vas ta si vil pit tö mäs ti: 
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“O let oi ke as sa, kuin ka toi voi sin kin…” 

Sit ten hy väs tel len hän läh ti vaa ti mat to mas ti ja ys tä
väl li ses ti jät tä en heil le kai kil le suu ren o pe tuk sen, 
jon ka he ym mär täi si vät myö hem min ja var sin kin 
A loi si o.

Ote kirjasta ”Busca e Acharás” 
- lokakuu 2000
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Kuoleman ilmiö ja 
elintenluovuttajan 

tilanne

Mi tä mei dän tu li sin a ja tel la ti lan tees ta, mis sä 
hen ki lö luo vut taa e li men sä kuo le man het kel

lään, min kä jäl keen hä nen fyy si ses tä vä li nees tään 
puut tuu tär ke ä o sa? 

Chi co On ky se sa mas ta a si as ta kuin sil loin, kun 
hen ki lö lah joit taa or gaa ni set va ran sa a na to mi sel le 
tut ki muk sel le, il man et tä täs tä on mi tään seu raa
muk sia  niin sa no ak se ni  ai neel li ses ta pääl lys tees
tään pois tu val le hen gel le. 

And re Luiz se lit tää, kuin ka lu kuun ot ta mat ta tiet ty jä 
on net to muu den ai heut ta mi a kuo le man ta pauk si a ja 
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mui ta e ri tyis ta pauk si a, jois sa o len non tu lee käy dä 
lä pi kuo le man het kel lä in ten sii vi nen kär si myk sen 
kamp pai lu, kuo le ma it ses sään sään nön mu kai ses ti ei 
ai heu ta tus kaa. Näin ta pah tuu, kos ka e li mis tös sä o leva 
y li suu ri hii li di ok sii di pi toi suus puu dut taa kes kus her
mos ton. Pu hun mee di o na, jo ka kuun te lee, mi tä ys tä
vä hen ki sa noo, kos ka mi nul la hen ki lö koh tai ses ti ei 
o le lää ke tie teel lis tä ko ke mus ta ar vi oi dak se ni tä tä 
ti lan net ta ja va lais tak se ni a si aa näin op pi nein ter mein. 

He se lit ti vät, et tä täs sä e li mis tön hii li di ok si di pi toi
suut ta li sää väs sä il mi ös sä puu du tus muun tuu kes kus
her mos to jär jes tel mäs sä niin, et tä se tuot taa a si doo
sik si (hap po myr ky tys ti lak si) kut su tun il mi ön. Tä mä 
a si doo si ti la saa ai kaan herk kyy den puu tok sen ja 
ih mi nen ei ko e kär si myk si ä, joi ta me kaik ki ku vit te
lem me. Sik si e lin ten lah joit ta ja ei tun ne mi tään ki pua.

Chico Xavier - Newsletter - Gospel in Action 
tammikuu 2001
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Yltäkylläisyys ja 
välttämätön

”Jot kut ha lu si vat pa rem man työ pai kan; Toi set 
työn. 

Jot kut ha lu si vat run saam man a te ri an; Toi set ai no
as taan a te ri an. 

Jot kut ha lu si vat rau hal li sem man e lä män; Toi set ai no
as taan e lä män. 

Jot kut ha lu si vat ym mär tä väi sem mät van hem mat; 
Toi set tah toi vat van hem mat. 

Jot kut ha lu si vat si ni set sil mät; Toi set näh dä. 

Jot kut ha lu si vat kau niin ää nen; Toi set pu hu a. 

Jot kut a noi vat hil jai suut ta; Toi set ky ky ä kuul la. 

Jot kut ha lu si vat uu det ken gät; Toi set ha lu si vat ja lat. 
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Jot kut ha lu si vat au ton; Toi set ky vyn kä vel lä. 

Jot kut ha lu si vat y len palt ti ses ti; Toi set ai no as taan 
vält tä mät tö män.”

Fran cis co Cândi do Xa vier
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Totuus

”Hän, jo ka ra kas taa to tuut ta, ei käy tä si tä 
ruoska na huu lil laan.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier
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Spiritismi

”Spi ri tis mi (ts. spiritistinen oppi tai henkioppi) 
it se a si as sa va paut taa van gi tut tie toi suu det, 

mut ta E van ke liu mi o pet taa mi tä teh dä saa vu te tul la 
va pau del la.” 

Fran cis co Cândi do Xa vier
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Elämäkerta

Tä mä pe rus tuu A lex Bel lo sin ar tik ke liin Lon toon 
Gu ar di anleh des sä se kä e lä mä ker taan, jo ka on 

kir joi tet tu por tu ga lik si Bra si li an Spi ri tis ti sen Lii ton 
toi mes ta. 

Fran cis co Cândi co Xa vier o li Bra si li an ar vos te tuin 
mee di o, mi kä tar koit taa suu ren mo raa li sen auk to ri
tee tin a se maa maas sa, mis sä suun nil leen 32 mil joo
naa ih mis tä on o mak su nut spi ri tis min e lä män kat so
muk sen. Brasiliassa on maail man suu rin spi ri tis ti nen 
vä es tö ja 75 vuo den mit tai sen u ran sa ai ka na Xa vie
ris ta tu li sen tär kein hah mo. 

Xa vier syn tyi köy hään per hee seen, mis sä o li yh deksän 
las ta, Be lo Ho ri zon ten lä hi öön. Hä nel lä o li vai ke a 
lap suus. Se, et tä hä nen tu li työs ken nel lä jo var hai ses ta 
i äs tä läh tien, o li hä nen o mien sa no jen sa mu kaan 
“suun na ton siu naus”. 
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Nel jän vuo den i käi se nä hän kuu li ää ni ä ja ko ki nä kyjä. 
Hä nen per heen sä luu li pa ho lai sen rii vaa van hän tä ja 
pai kal li nen pap pi mää rä si hä net lau su maan “Py hän 
Ma ri an” tu hat ker taa ja suo rit ta maan y li mää räi sen 
ran gais tuk sen kä ve le mäl lä 15 ki lo a pai na va ki vi päänsä 
pääl lä. 

Ää net kui ten kin jat kui vat ja mur ro si käi se nä Xa vier 
al koi o pis kel la rans ka lai sen Al lan Kar dec´in spi ri
tis miin koon ta mi a op pe ja, jot ka o li vat saa neet ja lan
si jaa Bra si li as sa. 

Xa vier´in en sim mäi nen o sal lis tu mi nen spi ri tis ti seen 
ko kouk seen ta pah tui tou ko kuus sa 1927. Kak si kuu kaut ta 
myö hem min hän al koi har joit taa mee di o ky ky ään 
jul ki ses ti. Vuon na 1931 (17 vuo den i äs sä) hän nä ki 
men to rin sa, Em ma nu e lin Hen gen, en sim mäi sen 
ker ran. Noi na var hai sim pi na päi vi nä Em ma nu el ky syi 
Chi col ta, et tä o li ko tä mä to del la val mis työs ken te
le mään mee di o na Jee suk sen kans sa. Hän sa noi o le
van sa, jos hy vät Hen get o li si vat mu ka na. Em ma nu el 
sa noi, et tei hän tä hy lä tä, mut ta li sä si, et tä hä nen tu lee 
työs ken nel lä, o pis kel la ja näh dä vai vaa hy vyy den 
puo les ta. 

Huo li mat ta lä hes o le mat to mas ta kou lu tuk ses taan 
hän jul kai si 409 kir jaa. Kuol lei den ih mis ten Hen get 
sa ne li vat teks tit hä nel le mee di ois tun to jen ai ka na. 
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Ru nout ta Hau dan ta kaa (1932), e si mer kik si, si säl tää 
259 ru no a, jot ka Xa vie ril le vä lit ti 56 bra si a li a lais ta 
jo e des men nyt tä ru noi li jaa, jois ta jot kut o li vat hy vin 
kuu lui si a. 

Vaik ka mo nien hä nen kir jo jen sa si säl tö o li us kon
nol li nen, Xa vier kir joit ti puh taak si myös mo ni a 
ro maa ne ja Hen kien maail mas ta se kä te ok si a fi lo so
fi as ta ja tie tees tä. Hä nen kir jo jaan myy tiin suun nil
leen 25 mil joo naa kap pa let ta, joi den ko ko tuot to 
oh jat tiin hy vän te ke väi syys jär jes töi hin. Lei pä työs sään 
Bra si li an maa ta lous mi nis te ri ön sor men jäl ki a si an
tun ti ja na Xa vier e li vä häi sen pal kan tur vin en nen 
kuin sai val ti on e läk keen. 

U sei ta hä nen kir jois taan on kään net ty eng lan nik si, 
es pe ran tok si, rans kak si, krei kak si, ja pa nik si jne. Hän 
on kes tä nyt kai ken lais ta ar vos te lu a ja hal vek sun taa 
to del lis ta kris til lis tä a lis tu nei suut ta o soit ta en. Hän 
mat kus ti mee di o Wal do Viei ran kans sa Yh dys val
toi hin ja Eu roop paan, mis sä he vie rai li vat Eng lan
nis sa, Rans kas sa, I ta li as sa, Es pan jas sa ja Por tu ga lis sa, 
pal vel len ai na spi ri tis tis tä op pi a. 

Hä nen his to ri al li set ro maa nin sa, “2000 vuot ta sitten”, 
ja “50 vuot ta myö hem min”, “A ve Kris tus” ja “Paa va li 
ja Ste fa nius” in noit ti vat kir jai li ja Ro ber to Ma ce don 
kir joit ta maan kir jan “Em ma nu e lin ro maa nien histo
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riallismaantieteellisestä sa nas tos ta”, jos sa kir jai li ja 
se lit tää nois sa kir jois sa o le vi a his to ri al li si a ta pah
tumi a.

André Luiz kir ja ko ko el ma on sa maan ai kaan pal jas
ta va, o pil li nen ja tie teel li nen. Ne 15 kir jaa täy den tävät 
suu rel ta o sin kuo le man jäl keis tä e lä mää kä sit te le vi ä 
ai kai sem pi a te ok si a, joi ta kir joit ti vat Swe den borg, 
A. Jack son Da vis, Pap pi Va le O wen ja mo net muut. 
Kir jat “Nos so Lar  Mei dän ko ti” ja “E lä mä jat kuu”, 
o vat jo saa ta vil la eng lan nik si ja kuu lu vat tä hän ko ko
el maan. 

Vuon na 1959 Xa vier muut ti U be ra ban kau pun kiin, 
mis sä hän an toi jul ki si a mee di o ky ky ä har joit ta vi a 
is tun to ja. Hä nen ko dis taan tu li py hiin va el lus paik ka 
ja sa dat tu han net ih mi set vie rai li vat hä nen luo naan 
toi vo en voi van sa pu hu a jon kun kans sa, jo ka o li jo 
tuon puo lei ses sa Hen kien maail mas sa. Kuu lui suu det 
pis täy tyi vät näh däk seen mee di on, jo ka ai na o li 
huo mio ta he rät tä vän nä köi nen pak suis sa sil mä la
seis saan ja lip pa la kis saan. 

Hän ei kos kaan ot ta nut mak su a saa pu val ta vä el tä. 
Vuo si na 1981 ja 1982 hän o li eh dol la No be lin rau han
pal kin non saa jak si. Vii mei si nä vuo si na Xa vie rin 
ter veys al koi hor ju a. Sil ti hän ei kos kaan ol lut ta paa
mat ta hei tä, jot ka mat kus ti vat hän tä kat so maan.
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Xavierin Henkiopas – ja (pää a si al li nen) yh tey ten sä 
hen ki maail maan – o li ni mel tään Em ma nu el. Meedi on 
kir joi tus ten pe rus teel la tä mä o li ol lut Roo man valta
kun nan ai ka na Se naat to ri Pub lius Len tus; hän e li 
yh den in kar naa ti on (pap pi na) I sä Da mi a no na Es pan
jas sa ja myö hem min Sor bon nen pro fes so ri na. 

Xa vier py hit ti e lä män sä mee di o na käyt tä en ky ky ään 
loh dun tuo mi seen niin mo nel le ih mi sel le kuin mah dol
lis ta. Nuo ruu den ja kes kii än ter vey son gel mat, mu kaan 
lu kien sil mä on gel mat ja leik kauk set, ei vät kos kaan 
py säyt tä neet hän tä täyt tä mäs tä hä dä na lais ten aut ta
mi sen teh tä vään sä. Hä nen a jat te lu ta pan sa o li pel kis
te tys ti: ra kas ta lä him mäis tä, o le vä lin pi tä mä tön 
hen ki lö koh tai sen e dun ja ma te ri aa li sen hyö dyn suh teen, 
huo mi oi jat ku vas ti ja yk si no maan tois ten on nel li
suut ta. 

Chi co Xa vier o li lah ja Kor keim mal ta mei dän huo lien 
täyt tä mäl le a jal lem me. Hän ri kas ti ar vo jam me to del
li sel la kris til li sel lä e lä mäl lään. 

Fran cis co “Chi co” de Pau la Cândi do Xa vier, mee di o, 
syn ty nyt huh ti kuun toi nen päi vä vuon na 1910; 

kuol lut 30. päi vä ke sä kuu ta vuon na 2002.
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