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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

K

esä on taas mennyt eikä sitä oikeasti
edes oikein tullut. Sää siis jätti toivomisen varaa eli aurinkoa ja lämpöä olisi
enemmän kaivannut. Onneksi siinä oli kuitenkin kohdallaan Ruusu-Ristin kesäkurssit
Jyväskylässä ja Kreivilän YTR:n viikonloppu. Molemmista sai hengen ravintoa ja antoisia sosiaalisia kohtaamisia. Kesäkursseilla
syvennyimme kuoleman mysteerin syövereihin. Kuolema on matka jolle jokainen meistä joutuu. On siis hyvä tutustua kohteeseen
etukäteen. Alan kirjallisuutta on runsaasti,
mutta mielestäni Pekka Ervastin kirjoista
saa kokonaisvaltaisimman kuvan kuolemanjälkeisistä tiloista ja tapahtumista. Kesäkurssikirjanahan meillä oli P.E:n Kuolema ja
kuolemanjälkeinen elämä. Kirja on kooste
hänen kirjoistaan ja puheistaan. Sen tekemiseen on osallistunut eri työmuodoista olevia
veljiä. Tällainen yhteistyö on kannatettavaa
ja saa lämpimän tukeni. Olen itse ollut teosofisen yhteistyön kannattaja ja myös toimija jo 1980-luvulta saakka.

Myös YTR on omalta osaltaan lähentänyt
ja antanut tilaa eri työmuotojen veljien kohtaamisille. Kreivilän seminaari Itsenäisyyden
kauneus sai kansainvälistä apua hollantilaisen Harrie Salmanin, Suomen ystävän
myötä. Hän on syvällisesti perehtynyt kan-
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samme historiaan, genetiikkaan ja erityissuhteeseemme Venäjään. Markku Maula ja
Yrjö Kumila veivät meidät taas oman itsemme kohtaamiseen. Todelliset ihmiskunnan
muutoksen avaimet ovat meissä, sinussa ja
minussa, jos uskallamme lähteä siihen matkaan.
Käytän tietoisesti veli ja veljeys sanoja koska
en yhdistä niihin mitään sukupuolista painolastia. Ymmärrän ne kuten ne ovat Teosofisen seuran ja Ruusu-Ristin ohjelmissa, tunnustettuna tosiasiana ja samalla myös ihanteena. Kun veljeys, tasa-arvo ja vapaus aikanaan lähtivät yleiseen tietoisuuteen Ranskan
vallankumouksen myötä ihmiskunnassa, oli
niiden eteen tehty työtä jo pitkiä aikoja. Eräs
historiallinen merkkipaalu veljeyden työssä
tulee nyt 300 vuoden ikään. Tuo työmuoto on vapaamuurarius. Virallisesti sanotaan
että aatteellisen vapaamuurariuden synty oli
1717 kun ensimmäinen virallinen suurlooshi perustettiin Lontoossa. On selvää ettei
se voinut syntyä tyhjästä vaan läpi vuosisatojen ja teosofina sanon että läpi vuosituhanten on ollut erilaisia mysteeriokouluja,
henkisen itsekasvatuksen yhteenliittymiä.
Ne ovat työskennelleet enemmän taikka vähemmän salassa aina, ollen esoteerisia, erotukseksi ulkoisista eli eksoteerisista uskon-

noista. Näitä edeltäviä työmuotoja on ollut
mm. Egyptin pyramidikoulut ja Kreikan mysteeriolaitokset. Eurooppalaisen vapaamuurariuden taustalla on myös eri ammattikuntien
killat joista saatiin jo perusteet kolmeen asteeseen. Ensin ollaan oppipoikia, sitten edetään
ammattilaisiksi eli kisälleiksi ja lopulta tullaan
mestareiksi. Tämän polun olen itsekin seppämestarina kulkenut. Pääsääntöisesti nämä eri
yhteenliittymät ovat olleet vain miehille, kuten myös vapaamuurarius sen syntyaikoihin.
Tämä vanha perinne vaikuttaa yhä monissa
vapaamuurari Suurloosheissa ja riituksissa.
Siksi on niitä vapaamuurarijärjestöjä jotka ottavat myös naisia jäseniksi on alettu nimittää
”valevapaamuurareiksi”. Kuitenkin jo vuonna
1882 vihittiin Ranskassa ensimmäinen nainen, Maria Deraismes, vapaamuurariksi. 1893
syntyi sitten Le Droit Humain, ensimmäinen
yhteisvapaamuurari looshi hänen toimestaan.
On myös vapaamuurarijärjestöjä jotka ottavat
jäsenikseen vain naisia.

Kaikki eivät tätä kuitenkaan nähneet hyvänä.
Tämä johti jo vuonna 1927 ruusuristiläisten
veljien eroon ja syntyi Ruusu-Ristin vapaamuurariveljeskunta, joka siis tulee 90 vuoden ikään.
H.P.Blavatsky esitti jo Hunnuton Isis kirjassa
1877 kuinka vapaamuurarius voisi löytää uusia avaimia omiin vertauskuviinsa teosofisen
ymmärryksen kautta. Tämä näkemys oli myös
Pekka Ervastilla kun hän kirjoitti 1925 oman
esityksensä nimellä Vapaamuurariuden kadonnut sana.

Nyt on kuitenkin tulossa historian siipien havinaa kun Forum Humanum järjestää 27.9.2017
klo 17 Helsingin yliopiston Porthania II salissa, Suomen vapaamuurarijärjestöjen paneelin. Mukaan on saatu Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille Le Droit
Humain Suomen Liitto, Suomen Suurlooshi,
Svenska Frimurare Orden, Svenska KvinnoFrimurareorden ja Ruusu-Ristin Vapaamuurari
veljeskunta. Tilaisuus on avoin kaikille. OttaaLe Droit Humain rantautui Suomeen vuonna ko veljeys uuden askeleen?
1920 lähinnä teosofien toimesta. Pekka Ervast joka oli suhtautunut epäillen vain mie- Hyvää syksyn alkua kaikille.
hille olevaan vapaamuurariuuteen liittyi tähän
työhön. Hänen näkemyksenä oli yhdistää ja
avata teosofian kautta tätä vanhaa symboliikkaa ja seremonioita.
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TAITEILIJAN RISTISSÄ LAULAA TOTUUDEN HENKI 		

Opit saanut takoo alttariristin Jeesukseen
kärsivän ilmeen
suuret ruusuhehkun minuutit
kun naulojen kipu kouristaa selkäpiitä
vaikka voima on jo kallistanut
Patsaan hengessä Jeesuksen rakkaus
hymyilee alituiseen

nöyränä

antautuu suurimman sanomaan
Taiteilija valaa pronssiin kärsimyksen
josta minä luon ikuisen päätepisteelle
suvaittavan jatkon
Laulan virsikirjan rukouksen 484
mikä on 16
mikä on 7
mikä on muurin murtajaa totuuden hengessä
johdattava ääretön uuden luomisen valo
ja tyhjä avaruus
ja armon toivo hauraana
ja

Kuolema on jotain muuta

että minäkin jaksan

palvelija

Raija Lemström
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Toimittajalta Pekka Ervast

Kalevala, kristinusko ja Suomen kansa.
vanhaa runoutta kristityllä silmällä. Samalla
kun se myöntää Kalevalan taiteellisen kauneuden, se pitää siinä esiintyvää elämänymmärrystä aito pakanallisena, jonka tähden
Kalevalalla ei ole mitään elävää ja oleellista
merkitystä nykyajan ihmisille. Emme me nykyajan kristityt ihmiset saattaisi ottaa Kalevalan pakanallisia sankareita esikuviksemme
ja oppaiksemme, olivat ne aikoinaan kuinka
”viisaita” tahansa!
Tuntuu täten siltä, kuin Kalevalan ja Suomen
muinaisen runouden problemi olisi jo tyystin
ratkaistu – ja ratkaistu sangen yksinkertaisella ja luonnollisella tavalla.

S

uomen kansa ei ole vielä lopullisesti
ratkaissut millaisessa arvossa sen tulee
pitää Kalevalaansa, s.o. vanhaa isiltä perittyä
viisauttaan, vaikka kyllä on valmiita mielipiteitä siitä, mitä Kalevala muka on. Onhan
tieteellinen katsantokanta, joka pitää Kalevalaa ja Suomen kansan vanhoja runoja yleensä
osaksi esteettisinä todistuskappaleina kansamme runollisuudesta, osaksi historiallisina
muistomerkkeinä kansamme menneisyydestä. Ennen kaikkea runot kuitenkin ovat taiteellisia todistuksia Suomen kansan rikkaasta
mielikuvituksesta, syvästä luonnon ihailusta
ja ehtymättömästä runosuonesta.

Onhan sitten toinen, jokapäiväinen katsantokanta, joka arvostelee Suomen kansan
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Mutta on olemassa kolmas näkökanta Suomen kansan runouden ja muinaisuuden suhteen, näkökanta, joka on siksi selväpiirteinen
ja voimakas, joka tuo Suomen kansan pakanuuden niin elävänä eteemme, että tämä
aivankuin sanoo: ”tässä olen, Suomen kansan vanha pakanuus, tässä olen kalevalaisten
runojen muodossa ja tässä asetan itseni nykyaikaisen kristillisen elämänkäsityksen rinnalle. Olen niin voimakas ja elämää täynnä,
että teidän pitää valita kristinuskon ja minun
välilläni tai omistaa molemmista paras!” Tämä kolmas näkökanta ei ole vielä kaikkialla
tunnettu, mutta sillä on kansassamme jo niin
paljon kannattajia – ja minä tahtoisin lukea
näiden joukkoon karjalaiset runolaulajat ja
tietäjät itse, – ettei sitä käy syrjäyttäminen.
Ja vaikka väitettäisiin, että mistään valinnasta
kristinuskon ja Suomen kansan pakanallisen
elämänviisauden välillä ei voi olla kysymys-

täkään, koska se valinta jo on tapahtunut,
täytyy asiaa harkitessa myöntää, että tuo kolmas näkökanta sittenkin on oikeutettu epäillessään, onko valinta tapahtunut. Sillä olemmeko me nykyajan ihmiset todella valinneet
kristinuskon? Onko Suomen kansa todella
omaksunut kristinuskon? Ei ole, sillä vielä ei
olla selvillä eikä yhtä mieltä siitä, mitä kristinusko on.
Itse asiassa on monenlaisia selityksiä kristinuskon olemuksesta ja enimmin levinnyt on
tietenkin kirkon selitys. Mutta jos olemme
rehelliset itsellemme ja kristinuskolle, täytyy
sanoa, että on olemassa selitys, jota ei voi
kumota, vaikka sitä kuinka kierrettäisiin. Tämä selitys kuuluu: kristinusko on Jeesuksen
Kristuksen seuraamista ajatuksissa, sanoissa ja töissä. Kukaan ei voi kieltää, ettei olisi
kristinuskoa seurata Jeesusta. Päin vastoin
täytyy jokaisen tunnustaa, että kristinusko
ainakin on sitä, että seurataan Jeesusta Kristusta elämässä.

kysyy: ”osaatteko valita meidän välillämme,
osaatteko valita vanhan pakanuuden ja kristinuskon välillä? Osaatteko valita vai osaatteko mahdollisesti luoda jotain uutta?”
Mikä sitten on tuo kolmas katsantokanta,
joka asettaa meidät tämmöisen ristiriidan
eteen? Se on vanhan väinämöisviisauden
oma kanta. Kuten edellisetkin kannat se perustuu määrättyyn maailmankatsomukseen,
joka eroaa sekä tieteellisestä materialismista että lahkolaishenkisestä kristillisyydestä,
maailmankatsomukseen, joka on sekä materialismin että lahkolaisuuden vastakohta.
Tätä maailmankatsomusta kutsutaan erilaisilla nimillä, milloin teosofiaksi, milloin salatieteelliseksi näkökannaksi, milloin esoteerisuskonnolliseksi, milloin spiritualistiseksi
maailmankatsomukseksi. Sen pohjasävel on
usko henkeen, se näkee hengessä, tajunnassa, sielullisuudessa elämän painopisteen. Se
ei rajota elämän todellisuutta näkyväiseen
maailmaan, vaan uskoo ja opettaa, että näkyväinen maailma on vain todellisuuden ulkonaisin verho, jumalallisen puvun ulkonaisin
lieve, ikäänkuin kosmoksen pinta. Näkyväinen maailma on henkisen eli todellisen maailman ilmennys, jonka sisässä ja takana on
aatevaltojen todellisuus.

Pitämällä kiinni tästä kristinuskon määritelmästä saatamme syystä kysyä, onko meidän
aikamme, onko Suomen kansa kristitty, ja
nöyrä vastaus kuuluu: ei ole. Huulillamme
tunnustamme olevamme, mutta todellisuudessa emme ole kristittyjä, koska emme
ajatuksissa, sanoissa ja töissä joka hetki elä- Tämä spritualistinen maailmankatsomus on
mässämme seuraa Jeesusta Kristusta, koska Kalevalan oma, sillä Kalevalakin näki muodon takana todellisuuden, luonnon täynnänemme aina kulje hänen jäljissään.
sä eloa ja eläviä olentoja.
Mutta jos emme ole kristityitä emmekä liioin
pakanoita, mitä sitten olemme? Taistelevat- Kun pidämme kiinni tästä Kalevalan elämänko ehkä kristinuskon ja pakanuuden voimat ymmärryksestä, silloin heti luovumme matemeissä ylivallasta? Älkäämme ainakaan häm- rialistisesta maailmankatsomuksesta, koska
mästykö, että esi-isäimme vanhan väinä- uskomme sieluihin ja henkiin ja näkymättömöisviisauden ääni kuuluu kansassamme ja mään maailmaan.
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Eikä tämä kalevalainen kanta ole niinkään semmoisesta kansasta, että se kulkee rappiojärjetön.
taan kohti. Mutta se kansa, joka elämässään,
taiteessaan, tieteessään tahtoo ratkaista suuria
Millä tavalla esim. arvostelemme ihmisiä ja inhimillisiä problemeja, se kansa on henkiseskansoja? Muuan arvostelutapamme turvautuu ti elävä kansa.
suorastaan sanaan ”henki”. Sanomme näet,
että toiset ihmiset ovat henkisesti kuolleita Jos nyt kysymme itseltämme ja toisiltamme,
eli henkisesti nukkuvassa tilassa ja toiset taas minkätähden kutsumme toista yksilöä tai
henkisesti hereillä eli henkisesti eläviä. Hen- kansaa eläväksi, toista kuolleeksi, emme saakisesti kuollut on mielestämme ihminen, jo- ta muuta vastata kuin että tunnemme sen niin
ka syö ja juo, tekee työtään ja jatkaa sukuaan, olevan, ilmaisemme sanoillamme sisäisen nämutta ei harrasta mitään henkisiä asioita, vaan kemyksemme ja arvostelumme. Ja kuitenkin
on kokonaan kiinni aineellisessa maailmassa voimme kysyä erityisellä äänenpainolla, minja ruumiillisissa nautinnoissa. Kun taas sa- kätähden toiset ovat henkisesti eläviä ja toiset
nomme ihmisestä, että on henkisesti hereillä, henkisesti kuolleita? Jokapäiväinen ihminen,
niin ajattelemme esim. työmiestä, joka täyttää joka ei harrasta kuin omaa ja omaistensa aivelvollisuutensa tunnollisesti, mutta samalla neellisia etuja, on henkisesti kuollut. Toinen
harrastaa oman henkensä valistamista, ottaa ihminen haaveilee ja harrastaa yleishyödyllisiä
osaa yhteiskunnallisiin rientoihin j.n.e. Henki- asioita ja kysyy eivätkö olot ja asiat voisi olla
sesti virkeä on myös uskonnollisesti herännyt niin ja niin. Hän on henkisesti elävä. Tiedämihminen, joka ei yksinomaan usko kivettynei- me hänen elämällään olevan enemmän arvoa,
hin dogmeihin, vaan samalla ja etupäässä ko- kuin toisen. Mutta miksikä? Jos materialismi
ettaa siveellisesti kasvattaa itseään. Niinikään on oikeassa, ei tällä elämällä ole paljonkaan
ovat runoilijat, kirjailijat, filosofit, oppineet, arvoa. Yksilön kannalta on yhden tekevää,
taiteilijat, luovat nerot henkisesti hereillä, sillä elääkö hän ihmiskunnan vai oman onnensa
heillä on näköaloja, heillä on ihanteita, joiden eteen! Ihanteellisella elämällä on korkeintaan
puolesta työskentelevät, heille on auennut elä- esteettinen arvo. Mutta minkätähden itsekästä
män suuruus, koska heidän sydämessään pa- onnea kaipaava yksilö uhrautuisi estetiikan talaa rakkaus aatteelliseen työhön ja toimintaan. kia? Ja kansojen suhde on sama!
Ja jos ajattelemme sotilasta, joka lähtee sotaan
rakkaudesta isänmaahansa, täytyy meidän sa- Meidän arvostelumme osottaa siis tahtomatnoa, että hänkin on henkisesti herännyt.
tamme ja huomaamattamme, ettemme ole
materialisteja! Emme hyväksy kielteistä kanSama on kansojen laita. Henkisesti kuolleen taa. Emmekä kuitenkaan tiedä todellista syytä,
sanomme sen kansan olevan, joka ei tavottele minkätähden arvostelemme niin kuin arvosmuuta kuin aineellista suuruutta ja sapelival- telemme.
taa, jonka harrastus rajottuu kansalaisten aineelliseen mukavuuteen, joka on noussut rik- Silloin tulee meille avuksi tuo kolmas maailkauteen, mutta ei käytä rikkauttaan kuin nau- mankatsomus, Kalevalan oma elämänymmärtintojen hankkimiseksi, joka ei rakasta sielul- rys. Se tulee meille avuksi ja selittää, minkälisia ja henkisiä elämänarvoja. Me sanomme tähden meidän tulee kutsua toisia henkisesti
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eläviksi ja toisia henkisesti kuolleiksi. Tämä
elämänymmärrys, joka uskoo henkimaailmaan ja tietää, että näkymättömässä maailmassa toimivat ja vaikuttavat henkiset voimat,
se sanoo, että aatteet ja ihanteet, mielikuvat
ja ajatukset, kaikki nuo suuret tunteet, jotka
elähyttävät yksilöitä ja kokonaisia kansoja, ne
ovat todellisuuksia, ne ovat olemassa. Aatteet eivät ole olemassa ainoastaan yksilöiden
sielussa jonkinlaisina subjektiivisina voimina,
jotka tilaisuuden sattuessa purkautuvat pinnalle, vaan ovat objektiivisina todellisuuksina
olemassa henkisessä maailmassa. Henkimaailman kannalta on sentähden semmoinen yksilö ja kansa kuollut, jota ei elähytä mitkään
henkiset voimat, mitkään todellisuudet näkymättömässä maailmassa vaan joka on henkisesti katsoen ontto ja tyhjä, kuin nukkuva
elämän näyttämöllä. Ja se kansa tai yksilö sitä
vastoin elää henkisesti, jonka takana toimivat
suuret henkivoimat, joka uskoo henkiseen todellisuuteen ja saa tarmonsa ja elämänintonsa
näkymättömiltä auttajiltaan.

vataan kalevalaisten sankarien nimillä. Sitä
enemmän, koska ne eivät ainoastaan ole
psykologisia voimia, vaan myöskin henkisiä
personallisuuksia, eläviä henkiolentoja, jotka omalla olemisellaan ylläpitävät muistoa
itsestään kansan mielikuvituksessa.

Tältä kannalta ymmärrämme myös, kuinka
nuo sankarikuvat alkuaan ovat syntyneet
kansan mielikuvituksessa. Semmoiset kuvat
astuvat kansan mielikuvitukseen sillä tavalla, että kansan keskuuteen syntyy yli-ihminen, jonka henki on rikkaampi kuin tavallisten ihmisten, joka aivan kuin personoi jonkun henkisen ihanteen. Jokin yksilö näyttää
ensin tuon ihanteen ruumistuneena, personallistuttaa aatteen, ja kun hän on poistunut elämän näyttämöltä, lisäävät jälkeläiset
piirteitä ja voimia hänen kuvaamalleen henkiselle todellisuudelle. Näin syntyvät henkimaailman suuret psykologiset ja aatteelliset
voimat, ja missä sankarivainajat yhä elävät
ja vaikuttavat kansansa tajunnassa, siinä
kansalla on mahdollisuus jatkuvasti edistyä
Tältä kannalta katsoen kalevalaiset aatteet, ka- ja kehittyä. Sillä aatevallat yksin luovat hislevalaiset sankarikuvat, Kalevalassa esiintyvät toriaa.
henkilöt ja jumalat ovat olemassa näkymättömässä maailmassa elävinä todellisuuksi- Ymmärrämme niinikään, millä tavalla krisna. Ne ovat suuria psykologisia voimia nuo tinusko on syntynyt ja mikä on kristinuskon
Kalevalan Väinämöiset, Ilmariset, Lemmin- voima. Me tiedämme sen historiasta. Kriskäiset ja muut sankarit, sielullis-henkisiä voi- tinusko on syntynyt sillä tavalla, että mahtava
mia näkymättämässä maailmassa. Sentähden henkipersoonallisuus, Jeesus Kristus on maan
ovatkin eläneet läpi aikojen kansan muistissa, päällä esiintynyt, näyttänyt maailmalle ihansentähden ovat nyt tulleet päivän valoon Suo- teellisen kuvan ihmisestä, personoinut suuren
men kansassa. Ei Lönnrot löytänyt Kalevalaa jumalallisen todellisuuden ja jättänyt jälkeensä
sentähden että Suomen kansa oli sattunut sankarikuvan, johon myöhemmin on piirre
muistissaan säilyttämään joitakin runonpät- piirteeltä tehty lisäyksiä. Mutta kuoltuaan hän
kiä, vaan Kalevalan sankarit kutsuivat esille ei ole hävinnyt olemattomiin eikä poistunut
kansastaan Lönnrotin sentähden, että Suo- ihmiskunnan ilmoilta. Hänen luomansa kuva
men kansa oli uskonut niihin henkivaltoihin ihanteesta elää näkymättömässä maailmassa
ja niihin henkisiin todellisuuksiin, joita ku- suurena psykologisena voimana, jota voimme
9
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kutsua Jeesukseksi Kristukseksi. Mutta hän it- pakanuuden vastakohta, vaan pakanuuden
se elävänä henkipersonallisuutena elää kuvan- jatkoa. Tie kristinuskoon kulkee pakanuusa takana ja vaikuttaa niihin inhimillisiin sie- den kautta. Jaloimmassa itsessään jokainen
luihin, jotka Jeesukseen Kristukseen uskovat. ihminen ja jokainen kansa on pakana. Tähän
Tällä hetkellä meillä suomalaisilla on edes- jaloimpaan itseen jokaisen täytyy eläytyä, ensämme pakanuus ja kristinusko. Eikä ole pa- nenkuin hänestä voi tulla Kristuksen seuraaja.
kanuus vanhaa ja kuollutta, ei ole kristinusko Suomen kansan, joka ei ole elänyt loppuun
dogmisysteemiä eikä määrättyä kirkkoa, vaan jaloa pakanuuttaan, vaan jonka sydämessä pamolemmat ovat elävää todellisuutta. Suomen kanuuden viisaus syrjäytettynä elää, Suomen
kansan pakanuus on ikivoimaista väinämöis- kansan tulee käydä Kristuksen luon pakanuuviisautta, se on niitä suuria psykologisia voi- tensa kautta.
mia näkymättömässä maailmassa, niitä elämän ihanteita ja niitä sankarikuvia, joiden Tämä tapahtuu siten, että me suomalaiset
takana ovat elävinä muinaiset henkipersonal- omaksumme sen kalevalaisen maailmankatlisuudet, Väinämöiset, Ilmariset, Lemminkäi- somuksen, sen teosofisen elämänymmärrykset: väinämöis-voimien takana Väinämöinen, sen, joka hiljaa hiipii meidän sydämiimme.
koko Suomen muinainen viisaus personoitu- Silloin valmistumme vapaaehtoisesti omakna. Samalla tavalla on kristinuskon takana to- sumaan kristinuskon, joka ei ole kirkkoa eidellinen, elävä, psykologinen voima näkymät- kä dogmeja, vaan ainoastaan elävää elämää,
tömässä maailmassa, Jeesuksen Kristuksen ainoastaan kulkemista Jeesuksen Kristuksen
mahtava voima ja sen takana Jeesus Kristus jäljissä. Silloin annamme muinaiset sankarikuhenkisenä persoonallisuutena.
vat sydämissämme kasvaa ja kehittyä. Silloin
Väinämöinen, Ilmarinen, Lemminkäinen ja
Ja sentähden meidän täytyy kysyä, niinkuin muut sankarit meidän kauttamme omaksuvat,
alussa kysyimme, tuleeko meidän valita vanha mitä kristinuskossa on pakanuutta korkeampakanuus vaiko uusi kristinusko? Mitä meidän paa. Silloin emme tee väkivaltaa kenellekään.
tulee valita? Ja kysymykseemme meidän täy- Riemumielin Väinämöinen meissä tervehtii
tyy saada vastaus, sillä kuten sanoimme vielä Kristusta siinä, missä Kristus on suurempi. Ja
kristinusko ei ole valittu. Onhan historialli- Suomen kansamme luo sivistyksen semmoinenkin tosiseikka, että kun Suoman kansa tuli sen, jossa väinämöisviisaus vaikuttaa, samalla
kristityksi, ei se tiennyt, mitä kristinusko oli, ei kun kansan yksilöt yrittävät kulkea Jeesuksen
se vapaaehtoisesti valinnut kristinuskoa paka- Kristuksen jäljissä.
nuutta etevämpänä elämänoppina. Kohtalon
pakosta kansamme silloin tuli kristityksi, mutTietäjä,
ta nyt kansamme eteen tulee aika, jolloin valinta on tapahtuva. Tulee aika, jolloin kansal- Huhtikuu 1917
tamme kysytään, tahtooko se vapaaehtoisesti *Puhuin tästä aiheesta Kalevala-juhlassa helruveta Jeesusta Kristusta, sillä muuta todel- mikuun 25 p:nä. Puhettani ei pikakirjoitettu;
lista kristinuskoa ei ole. Ja silloin kansamme olen laatinut tämän selostuksen H.R:n tilaion ymmärrettävä, että kristinusko ei olekaan suudessa tekemien muistiinpanojen mukaan.

10

28.8Elokuu.Sisäsivut-3_17indd.indd 10-11

Ruusu-Ristin Temppeli Helsinki
Merimiehenkatu 31, Helsinki sunnuntaisin klo.12.00
www.ruusuristi.fi

Yleisöesitelmät syksyllä 2017
17.9 Jarmo Anttila: Ruusu-Ristin vapaamuurarius 90 vuotta
24.9 Jarmo Ikola: Ajatuksia mietiskelystä
1.10 Rauno Rinkinen: Suomen itsenäisyys ja kohtalon sormi
8.10 Anne Sanshain: Alkemistin tie totuuteen
15.10 Jari Jokilehto: Ääni joka kuuluu hiljaisuudessa
22.10 Liilia Siiberg: Suomi ja Venäjä historian ja metahistorian valossa
29.10 Jorma Monto: Pellon raivauksesta leiväksi-sadonkorjuusta viiniksi
5.11 Jouni Marjanen: Aihe avoin
12.11 Jukka Sarno: Aihe avoin
19.11 Anne Paalo: Kuudes aisti - portti yliaistiseen
26.11 Mauri Lehtovirta: Rakkauden vaikea läksy
3.12 Harrie Salman: Suomen tehtävä (englanniksi, tulkataan suomeksi)
10.12 Markus Salokas: Yksinäisyydestä kaiken yhteyteen
ETSIJÄNPIIRI
ma. klo.18.30 Alkaen 25.9, 9.10, 23.10, 13.11 ja 27.11 .
Tiedustelut Esko Keitaanranta puh. 0504533691
MEDITAATIO
su. 10.30 ennen esitelmää.
Tiedustelut Jarmo Ikola puh. 0505111773
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Marja-Liisa Halmetoja

O

Aamun maan tarinoita

lin lapsuudessani lukenut japanilaisia Varsinkin Kiotossa naisten pukeutumirunoja ja satuja tätini suomennoksina nen oli hillityn tyylikästä, turistityttöjen
ja unelmani nähdä maa omin silmin toteutui 70 hitti oli pukeutua päiväksi vuokrakimovuoden viiveellä. Oli elämys tutustua Kiotoon, noon ja liikkua vanhassa kaupungisTokioon ja Osakaan vaikkakin turistin silmin. sa eläytyen sen henkeen. Tokiossa aisti
Ennakkokäsitykseni täsmällisestä ja muotoja ra- suurliikemiehien maailman läsnäolon.
kastavasta kansasta sai vahvistusta. Miljoonakau- Sain liput kabukiteatteriinkin, kansanpunki toimii vain kaikkien saumattomalla ja epä- näytelmän juoni valkeni ihmeen helposti.
itsekkäällä yhteistyöllä. Toisen kunnioitus ja viiParas muistoni on Kioton Arashiman ryomeiseen saakka hiotut työtavat herättivät syvän
kanista, majatalo hiljaa virtaavan joen ranihailuni. Selviytyminen Tokion keskusaseman ihnalla, ympärillä vehmaat vihreät vuoret.
mismeressä junalta toiselle oli haastava suoritus.
Maisema huokui pyhien paikkojen rauhaa,
Iäkkäistä ihmisistä näki, kuinka raskas työ oli jät- mieli hiljeni välittömästi ja jäi kuunteletänyt jälkensä, mutta virkeitä he olivat ja osasi- maan näymätöntä. Turistikohteina tempvat huolehtia terveydestään. Yksi hämmentävä pelit olivat levottomia, mutta puistot kaukokemus: Astuessani hotellin hissiin näytin vie- niita, kahdessa kivipuutarhassakin käväisin.
ressä seisovalle huonepalvelijalle, että tilaa olisi.
Zeniä olin tullut etsimään ja sitä löysinkin,
Hän vastasi:”Olen palvelija, ei voi astua samaan
Vaelsin Kiomizu-deran buddhalaistemphissiin kanssanne”ja kumarsi yhdeksänkymmepelin portaita ja sytytin tuohukset esi-isille.
nen asteen kulmassa. Toisen hotellin aulassa oli
kenkälokerot, kaikki sisään astuvat riisuivat ken- Mitä opin matkalla? Kiitollisuutta ja toisen
känsä sinne ja hakivat ne sieltä kaupungille läh- asettamista oman edun edelle, vanhan kulttiessään. Tossuja olikin huoneissa joka lähtöön. tuurin elämäntaitoa käytännössä nähtynä.
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Ruusu-Ristin Temppeli Jyväskylä
Aittokalliontie 3, Jyväskylä

Yleisöesitelmät ja kurssit syksy 2017 klo 13.00
17.9. Paula Ylä-Hokkala:
Uudistuva Suomi
22.10. Markus Salokas:
Yksinäisyydestä kaiken yhteyteen
26.11. Marko Manninen:
Temppelissä
Esitelmiin on vapaa pääsy.
Esitelmän jälkeen on keskustelua kahvikupin ääressä.
LUKUPIIRI
alkaen 13.9. joka toinen keskiviikko klo 18.00.
Vetäjinä Pekka Kivikäs ja Terttu Wiio, puh. 040 579 5730
JOOGA

Porvoon yleisöesitelmät syksyllä 2017 klo 18.00
Lisitzinin Taidemuseon Ekumeeninen Keskus
lisitzin.museo.ekumeni.keskus@gmail.com
Sibeliuksenbulevardi 15 Porvoo

Ke 04.10. Tapio Rätt-Seule:
Kivien salattu maailma
Ke 18.10. Liisa Kaukoniemi:
Sydän tietoisuuden keskuksena
Ke 01.11. Ritva Lappi:
Anteliaisuus henkisenä harjoituksena
Ke 15.11. Pekka Asikainen:
Kristiyhteisö - Rudolf Steinerin
vastaus uskonnollisiin kysymyksiin.
Ke 29.11. Jukka Sarno:
Ikuinen viisaus ja Suomi

Keskiviikkona 13.9. - 29.11.2017 klo 16.10.
Oma matto mukaan, 3€/kerta.
Joogaopettaja Liilia Siiberg puh. 050 911 1377,
llsbrg8@gmail.com
14
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Porvoon Valon Tiellä
Esitelmät järjestää Porvoon Ruusu-Risti opintopiiri yhteistyössä
Teosofisen Seuran Porvoon Loosin kanssa
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Ruusu-Ristin Temppeli Siilinjärvi
Asematie 12

Yleisöluennot syksyllä 2017 klo 12.00
17.9. klo 9.45-16 Syksyinen konventio:
”Prinsiipit - Sen seitsemän avainta”, erillisohjelma
Yhteistyöseminaari: Ruusu-Risti, Teosofinen seura ja
Kristosofit & Antroposofinen seura.
Tiedustelut: Antti Savinainen, puh. 050 494 9597

8.10 Raimo Hätönen:
" Elämän tarkoitusta etsimässä "
5.11 Anne Paalo:
Kuudes aisti - portti yliaistiseen
3.12 Jari Jokilehto:
Ääni joka kuuluu hiljaisuudessa

keskusteluillat
19.9. klo 18 Keskustelutiistai
17.10. klo 18 Keskustelutiistai
21.11. klo 18 Keskustelutiistai
Tiedustelut: Jouko Ikonen, puh. 050 341 8795
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Ruusu-Risti-ryhmä Tampere

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain:

Monitoimitalo 13, Tampere

Iitti º Pauli Loikala 040 838 1017
Jyväskylä º Terttu Wiio 040 5795730
Kuopio º Jouko Ikonen 050 341 8795
Oulu º Vesa Raappana 044 279 6393
Rovaniemi º Marketta Mylläri 040 762 6454
Siilinjärvi º Anita Johansson 041 4952044
Tampere º Alpi Ikäheimonen 0400 238 769
Vihti º Jukka Sarno 040 567 7485
Porvoo º Jorma Aunela 040 969 2096
Lappeenranta / Taipalsaari º
Paula Monto 040 590 4918

Yleisöluennot syksyllä 2017
lauantaisin klo 14.00
16.9 Jani Partanen,
Kun taivaalla näkyy suuri merkki
23.9 Pekka Tamminen,
Intuition uudet mahdollisuudet
14.10 Rauno Rinkinen,
Suomen Itsenäisyys ja kohtalon sormi
21.10 Pekka Tamminen,
Ihmiskunnan siirtyminen uuteen tietoisuuteen
11.11 Esitelmöitsijä ja aihe tuntematon
18.11 Esitelmöitsijä ja aihe tuntematon
2.12Esitelmöitsijä ja aihe tuntematon
9.12 Esitelmöitsijä ja aihe tuntematon
16.12 Aija Tuukkala,
Lemminkäisen äiti

TEEMAILLAT
Keskiviikkoisin klo 17.00
Ruusu-Ristin toimitila, Pinninkatu 42 A 23
20.9 • 18.10 • 15.11 • 20.12
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Saajan
tilinro

Saaja
Mottagare

FI28 5720 9920 1090 47

TILISIIRTO GIRERING

Ruusu-Risti lehti

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

EUR 25,00 €
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Antti Savinainen

Viides evankeliumi: Jeesuksen kadotetut vuodet
Johdanto

J

eesuksen kadotetuilla vuosilla tarkoitetaan
18 vuoden ajanjaksoa Jeesuksen elämästä,
josta evankeliumit eivät kerro mitään muuta kuin ”Jeesukselle karttui ikää ja viisautta;
Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä.”
(Luukas 2:54). Kadotetut vuodet alkavat sen
jälkeen, kun Jeesus 12-vuotiaana hämmästytti
synagogassa lain opettajia syvällisellä ymmärryksellään. Jeesuksen elämän seuraava vaihe,
josta evankeliumeissa kerrotaan, alkaa vasta
noin 30-vuotiaana Jordanin kasteella. Kadotetuista vuosista on kerrottu apokryfisissä evankeliumeissa ja muissakin kirjoituksissa, mutta
näitä lähteitä tutkijat eivät pidä historiallisesti
luotettavina.
Tarkastelen tässä esityksessä Jeesuksen kadonneita vuosia lähinnä Rudolf Steinerin (1861–1925) hengentieteellisen tutkimuksen näkökulmasta, mutta luon aluksi
lyhyen katsauksen Taavi Kassilan esittämään kertomukseen, jonka mukaan Jeesus kävi kadotettujen vuosiensa aikana
Intiassa opiskelemassa itämaista viisautta ja myöhemmin myös kuoli Intiassa.

Kuoliko Jeesus Intiassa?
Taavi Kassila kertoo kirjassaan Nasaretin
miehen salaisuus (2015) Intiaan vaeltaneesta
pyhiinvaeltajasta Issasta; Issa on palin kieltä ja
tarkoittaa Jeesusta. Kassilan esitys pohjautuu
Nikolai Notovitshin kertomukseen The Unknown Life of the Christ (1894).
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Kertomuksen mukaan Jeesus saapui 13-vuotiaana Intiaan opiskelemaan sanskritin kieltä
ja Vedoja. Hän joutui kuitenkin ristiriitaan
brahmiinipapin kanssa, koska ei voinut hyväksyä kastilaitoksen asettamia henkisen
opetuksen rajoituksia. Jeesus opiskeli myös
buddhalaista viisautta Himalajalla laman
opastuksella kuuden vuoden ajan. Saatuaan
opintonsa päätökseen hän palasi Israeliin
Persian kautta, jossa hän suututti Zarathustran papit opetuksillaan.
Kassila kertoo myös ristiinnaulitsemisen jälkeisistä ”kadonneista vuosista”: Jeesus ei
kuollutkaan ristillä, vaan hän virkosi henkiin
[1]. Nikodemus, Joosef Arimatialainen ja essealaisten vanhimmat auttoivat Jeesusta ja
piilottivat hänet roomalaisilta ja Sanhedrinin
johtajilta. Tämän jälkeen Jeesus matkusti eri
maissa, kunnes päätyy apostoli Tuomaksen
kanssa Intiaan. Hän opetti 30 vuoden ajan Intiassa ja kuoli 80 vuoden iässä. Kassila kertoo
kirjassaan, kuinka hän vieraili Kashmirin alueella sijaitsevassa mausoleumissa, jonka kellarissa kerrotaan olevan Jeesuksen hauta.
Kassilan kertomus on omalla tavallaan viehättävä, ja se on kirjoitettu kunnioittavassa hengessä. Historialliset lähteet eivät kuitenkaan
anna tukea Notovitshin kirjalle, joten myös
Kassilan tulkintaa voidaan pitää fiktiivisenä.
Esimerkiksi agnostinen Uuden testamentin
tutkija Bart D. Ehrman (2011) toteaa, että

”Kenelläkään tunnustetulla tutkijalla ei ole nykyaikana
mitään epäilyksiä asian suhteen. Koko tarina
oli Notovitshin keksintö;
Notovitsh ansaitsi huijauksensa ansiosta
merkittävän määrän rahaa ja
huonon maineen.” (käännös AS)
Ehrmanin lausunnon motiivina ei voine pitää kristinuskon puolustamisena, koska hän
ei ole kristitty tai minkään muunkaan uskonnon tunnustaja. Jeesuksen Intian matkoista ei siten ole historiatieteen kritiikin
kestäviä lähteitä. (Tietysti menneisyydessä
on tapahtunut paljon asioita, joista historian tutkimus ei voi lähteiden puuttuessa
sanoa mitään.) Teosofian ja myös esoteerisen kristinuskon näkökulmasta olisi toki
kaunista ajatella, että Jeesus olisi käynyt Intiassa ja Persiassa opiskelemassa Krishnan,
Buddhan ja Zarathustran yleviä opetuksia
ennen kuin aloitti julkisen opetustyönsä
Palestiinassa. Jeesuksen kuolema Intiassa ei
kuitenkaan ole yhteensopiva historiallisten
lähteiden tai Rudolf Steinerin ja Pekka Ervastin henkisen tutkimuksen kanssa.

Viidennen evankeliumin taustaa
Steiner piti ennen I maailmansotaa esitelmäsarjan, jossa hän kertoi Jeesuksen kadotetuista vuosista akashasta eli maailmojen
muistista löytämiensä tietojen perusteella.
Esitykseni perustuu Peter Selgin (2010, ks.
kuva) kirjaan ja Steinerin (1986) esitelmiin
Viidennestä evankeliumista. Esitelmät alkoivat Oslossa (ent. Kristiania) lokakuussa
1913; Steinerin mukaan kyseinen alue tarjosi parhaat olosuhteet Kristuksen ymmärtä-

miseen. Esitelmäsarja päättyi – keskeneräisenä – Saksassa tammikuussa 1914. Steiner
korosti, että akashan perusteella kerrottu
”henkinen kirjoitus” eli Viides evankeliumi
oli vielä alustava ja mahdollisesti myöhempi
henkinen tutkimus toisi siihen korjauksia ja
tarkennuksia. Steiner ei kuitenkaan koskaan
palannut Viidenteen evankeliumiin, vaikka
puhuikin elämänsä loppuun saakka Kristustapahtumasta ja sen merkityksestä ihmiskunnan henkiselle kehitykselle.
Venäläinen kirjailija Andrei Belyi [2] on
kertonut muistelmissaan, että tavallisesti
Steiner esiintyi täysin hillittynä ja luottavaisena siihen, mitä hän kulloinkin esitti.
Viidennen evankeliumin luennot olivat aivan toisenlaisia: hän ei puhunut opettajan,
vaan veljen tavoin, joka jatkaakseen tarvitsi
yleisön osallistumista ja myötätuntoa. Myös
Friedrich Rittelmeyer (2013) kertoi muistelmissaan, kuinka Steinerin silmät katsoivat
Jeesus Kristuksen menneisyyteen ja säteilivät puhtautta, totuudellisuutta ja nöyryyttä
(Rittelmeyer oli huomattava protestanttinen
teologi ennen kuin hänestä tuli antroposofi ja yksi Kristiyhteisön perustajia). Näistä
aikalaistodistuksista syntyy vaikutelma siitä,
että Steiner välitti jotakin aivan erityistä Viidennen evankeliumin luennoissaan.
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Kuva. Rudolf Steiner ja Ihmisyyden edustaja,
Kristus (Peter Selgin kirjan kansi).

Viides evankeliumi Rudolf Steinerin
mukaan
Steinerin mukaan Jeesus kykeni 12-vuotiaana
hämmästyttämään kirjanoppineet viisaudellaan, koska tällöin nataaniseen Jeesukseen
liittyi Zarathustran minuus [3], joka oli vanhan viisauden läpäisemä. Tämän ansiosta
Jeesus kykeni omaksumaan nopeasti kaiken,
mitä muut hänen ympärillään tiesivät. Hän
kykeni ottamaan vastaan inspiraatiota BathKolilta, joka tunnettiin juutalaisuudessa ”äänenä taivaasta” (https://en.wikipedia.org/
wiki/Voice_of_God). Jeesuksella oli myös
korkeatasoinen henkinen havaintokyky, joka ilmeisesti oli mahdollinen Zarathustraminuuden aikaisempien saavutusten ansiosta.
Jeesus toimi puusepän ammatissa, ja hän matkusteli Palestiinan alueella ja sen ulkopuolella
16 ikävuodesta alkaen karmansa johdattamana,

22

28.8Elokuu.Sisäsivut-3_17indd.indd 22-23

kuten Steiner totesi. Jeesus seurasi erästä pakanallista kulttitapahtumaa matkoilla ollessaan ja
näki, kuinka uhritoimitukset eivät enää kutsuneet jumalallisia voimia, vaan vetivät puoleensa demonisia olentoja. Jeesuksesta oli hyvin
katkeraa huomata, kuinka ahrimaniset ja lusiferiset voimat alistivat palvontamenoissa ihmiset valtansa alle. Ihmisten sairaus ja hätä sytyttivät Jeesuksen sieluun äärettömän rakkauden.
Tällaisessa tilanteessa Jeesus kohosi äkillisesti
aurinkopiirin elämään, jossa hän kuuli BathKolin muuntuneen äänen mm. kertovan, että
”pahat vallitsevat” ja että jokapäiväisessä leivässä ”ei vallitse taivaan tahto”. (Bath-Kolin
ilmoittamat sanat esiintyvät muuntuneessa
muodossa Isä meidän -rukouksessa, jonka Jeesus Kristus antoi myöhemmin seuraajilleen.)
Jeesus oli tällöin 23-vuotias, minkä jälkeen hän
palasi takaisin kotiinsa.
Kotiin palattuaan Jeesus tuli läheiseen yhteyteen
essealaisten veljeskunnan kanssa, ja hän suoritti essealaisten edellyttämiä asteita. Steiner kertoi kiintoisana yksityiskohtana, että essealaisten
symbolina oli pieni lapio tai lasta, joka esiintyy
nykyäänkin symbolina vapaamuurariudessa.
(On huomattava, että Steiner kuvaa essealaisten
veljeskuntaa ennen kuin Qumranin kirjakääröt
löydettiin.) Jeesus oppi tietämään lähes kaiken
henkisen tiedon, mikä oli essealaisten hallussa.
Erään essealaisten kanssa käydyn keskustelun
seurauksena Buddha ilmestyi Jeesukselle. Buddha kertoi Steinerin mukaan seuraavaa (Steiner,
1986, 69):
”Jos minun oppini toteutuu täysin opettamassani muodossa, tulee kaikista ihmisistä
essealaisten kaltaisia. Niin ei kuitenkaan voi
olla. Siinä minun opissani on erehdys. Essealaiset pääsevät eteenpäin vain eristäytymällä
muusta ihmiskunnasta...”

Kenties tämän varoituksen inspiraatiosta on
syntynyt buddhalaisuuden bodhisattva-suuntaus, jossa em. vaara vältetään: bodhisattvan
päämääränä ei ole henkilökohtainen pelastuminen, vaan kaikkien elävien olentojen valaistumisen.

esitelmissä vielä jonkin verran Jeesus Kristuksen sisäisiä kokemuksia, mm. kolmea erämaakiusausta. Jeesus Kristuksen maallinen
elämä huipentui Golgatan mysteerissä, jossa
Kristus-olento pääsi uudistavana impulssina
maan elävään auraan.

Toinen essealaisiin liittyvä kokemus avasi
Jeesuksen ymmärtämään Buddhan varoituksen uudella tavalla. Jeesus näki, kuinka
Lusifer ja Ahriman pakenivat essealaisten
portilta. Näin tapahtui, koska essealaiset
olivat pyhiä. Jeesus havaitsi, että nämä olennot kyllä poistuivat essealaisten luota, mutta menivät sitten entistä suuremmin voimin
muiden ihmisten luo. Essealaisten pyhyys toteutui eristäytymällä muusta ihmiskunnasta
ja muun ihmiskunnan kustannuksella. Näin
siitä huolimatta, että essealaiset toimivat parantajina, ja Jeesus oli nähnyt heissä suurta
kauneutta ja lempeyttä. Jeesuksen täytti sanomaton sääli (Steinerin käyttämä ilmaisu
tuo elävästi mieleen Buddhan myötätunnon
inspiraation). Steinerin mukaan Jeesukseen
vaikutti kolme tuskallista kokemusta: pakanuuden rappion, essealaisten eristäytymisen
ja ihmiskunnan alas vajoamisen havaitseminen. Tuska muuntui rakkaudeksi, joka säteili
Jeesuksesta ”aurasäteilyn kaltaisesti”. Steinerin mukaan nämä tuskalliset kokemukset
olivat välttämätöntä valmistusta Golgatan
mysteeriä varten.

Viidennen evankeliumin vastaanotto

Näiden kokemusten jälkeen Zarathustraminuus poistui Jeesuksesta ja Kristus-olento
astui Jeesuksen kolmeen ruumiinverhoon
Jordanin kasteessa; inkarnoituminen oli prosessi, joka Steinerin mukaan tapahtui täydellisesti vasta Golgatan tapahtumien edellä.
Jeesus Nasaretilaisesta oli tullut Jeesus Kristus. Steiner kuvaili Viidennen evankeliumin

Steiner vetosi voimakkaasti kuulijoihin, että
he kohtelisivat Viidettä evankeliumia hellävaraisesti. Kyseessä oli hänelle hyvin tärkeä
asia, kuten Oslon luentojen päätössanoista
voidaan nähdä (Steiner, 1986, 104): ”Viidennen evankeliumin, joka on minulle pyhä,
minä olin velkaa. Jätän hyvästit sydämillenne ja sieluillenne toivoen, että meitä jo monin tavoin yhdistänyt side olisi vielä vahvistunut tämän minulle erittäin kallisarvoisen
Viidennen evankeliumin tutkimuksen kautta…” Steiner oli eläytynyt puhuessaan niin
voimakkaasti, että Andrei Belyin todistuksen mukaan paimenista puhuessaan Steiner
oli paimen. Steinerin välittämät imaginaatiot Jerusalemista tulivat eläväksi Belyin tajuntaan pienintä yksityiskohtaa myöten. Belyi koki esitelmien aikana voimakkaasti, että
Steiner odotti kuulijakunnalta jonkinlaista
vastausta. Steiner tuli luentojen päätyttyä lähes juoksujalkaa Belyin ja hänen vaimonsa
luokse kysyen ”Millainen se oli? Millainen se
oli? Hyväksyttekö sen?”. Belyi oli kirjoittanut
Steinerille vastauksensa kirjeeseen, jonka hän
antoi Steinerille. Kirjeessä Belyi kertoi, kuinka
hän tunsi vahvasti Steinerin taakan ja sen, että
kuulijat – hän mukaan lukien – olivat unessa.
Toivo ymmärtämisestä ja heräämisestä puhuttuihin sanoihin myöhemmin jäivät kuitenkin
elämään.
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Viikkoja myöhemmin Steiner kysyi myös Jeesuksen kadonneet vuodet on kiehtova aihe.
Friedrich Rittelmeyerilta, miten Viidennen Olisiko Jeesus ollut koko ajan vain Nasaretin
evankeliumin luento oli vaikuttanut häneen. kylässä puuseppänä odotellen julkisen työnRittelmeyer ei ollut osannut vastata kysymyk- sä alkamista? Hengentieteen ja teosofian
seen, vaikka hän koki, että hänen olisi pitänyt kannalta tämä ei ole uskottavaa: jokainen
sanoa jotakin koko ihmiskunnan puolesta. vihitty joutuu jollakin tavalla työstämään
Selgin tulkinnan mukaan Steiner odotti, että tiensä henkisiin totuuksiin, ja tässä tarvitaan
hänen kuulijakunnassaan olisi syntynyt koh- toisten tietäjien apua. Niinpä on uskottavaa
talon synnyttämä herääminen, joka olisi teh- ajatella, että Jeesus olisi matkustanut ainakin
nyt heidät osalliseksi henkisen kristinuskon Lähi-Idän alueella mysteeriotietoon tutustumysteeriyhteisöstä. Ilmeisesti Steiner ei saanut en, kuten Steiner esittää; näin toteaa myös
riittävää vastakaikua, ja hän lopetti Viiden- Ervast (1983, 131). Intiassa käynti ei sekään
nen evankeliumien luennot. Rittelmeyer pyy- olisi ollut mahdotonta, mutta sitä ei Steinesi toistuvasti Steineria palaamaan Viidenteen rin kuvausten perusteella ole tapahtunut.
evankeliumiin, mutta Steiner torjui pyynnöt:
hän vastasi, että I maailmansodan aikana Olen yrittänyt parhaani mukaan esitellä Viiastraalinen ilmapiiri ei enää mahdollistanut dettä evankeliumia kunnioittaen Steinerin
tämänkaltaista henkistä tutkimusta ja sodan toivomusta hellävaraisesta suhtautumisesta.
jälkeen muu työ ihmiskunnan hyväksi oli kii- Aikalaiskuvaukset luennoista ja Steinerin
reellisempää.
tavasta välittää henkiset havaintonsa ovat
liikuttavia; niistä välittyy vaikutelma hengentutkijan nöyrästä asenteesta suuren mysteeViidennen evankeliumin arviointia
rin äärellä.
Lukijalle ei tule yllätyksenä, että Viidennen
evankeliumin julkinen vastaanotto oli torjuLoppuviitteet
va ja pilkkaava. Steinerin esittämää Viidettä
evankeliumia käsitellään teologisissa kirjoi- [1] Kassila mainitsee tässä yhteydessä myös
tuksissa korkeintaan harhaoppisena histori- Koraanin opetuksen, mutta se ei itse asiasallisena kuriositeettina (esim. Sarka, 2015). sa tue Notovitshin kertomusta. Koraanin
Esoteerisen kristinuskon kannalta kyseessä mukaan Jeesusta ei ristiinnaulittu eikä hän
on kuitenkin ainutlaatuinen dokumentti. kuollut, vaan se ”vain näytti siltä”. Tämän jälHenkilökohtaisesti olen vakuuttunut, että keen ”Jumala korotti hänet luokseen”. Tosin
Steinerilla oli aito kyky lukea akashisia aika- islamin piirissä on myöhemmin esitetty, että
kirjoja. Jokainen lukija tietysti joutuu muo- Jeesus olisi näiden tapahtumien jälkeen elänyt
dostamaan oman käsityksensä Steinerin ”kaukaisissa maissa” (https://en.wikipedia.
esityksestä. Ruusuristiläisestä näkökulmasta org/wiki/Islamic_view_of_Jesus%27_deavoidaan todeta, että Steinerin ja Ervastin th).
kristologiassa on yhteyksiä ja eroja, joita
on käsitelty mm. artikkelissa Savinainen [2] Osa Belyin Steiner-muistelmista on saatavilla lähteessä Belyi ym. (1987). Tämän
(2006).
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artikkelin Belyin muistelmat eivät sisälly em.
lähteeseen, vaan ne on otettu Selgin (2010)
kirjasta.
[3] Steinerin mukaan Jeesuslapsia oli kaksi:
nataaninen Jeesus, joka ei ollut aiemmin koskaan inkarnoitunut ihmiseksi ja Salomosta
polveutuva Jeesuslapsi, joka oli Zarathustran
inkarnaatio. Asiaa on käsitelty tarkemmin
mm. seuraavissa lähteissä: Steiner (1989) ja
http://www.bibleandanthroposophy.org/
Smith/main/births/became_one.html.
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Sunnuntain kysymykset koskivat toista lukua,
Ihminen maan piirissä. Luvussa käsiteltiin
erialisia kuolintapoja sekä ihmisen pian kuoleman jälkjeen kokemiaan tiloja, eetteri- ja astraaliruumiissa.

Stefan Lännerholm

R

Ruusu-Ristin kesäkurssit 2017

uusu-Ristin kesäkurssit alkoivat tänä
vuonna 30.6, enemmän tai vähemmän poutaisena perjantaipäivä. Saavuin Jyväskylään hyvissä ajoin ja kävin keskustassa hakemassa erään veljen rautatiesaemalta.
Temppelin piha on jo täynnä veljiä kun saavumme, ja tunnelma on odottava, iloinen.
Veljet tervehtivät toisiaan, paljon on jälleennäkemisiä ja kuulumisten vaihtoa. Pian kongi kumahtaa, jo toisen kerran. Veljet alkavat
merta kohti virtaavan soljuvan puron lailla
valua kohti temppelin sisintä. Minä yhdyn
virtaan, ajaudun kohti merta. Onnistun kuitenkin nappaamaan mukaani eteisessä jo
odottavat lauantai-iltapäivän kysymykset.

Perjantai-illan avajaiset:
Vieraileva Handpanmestari Iiro Kontio johdattaa meidät maailmojen halki taijanomaisella soitannallaan. Iiro Kontio on hyvinvointivalmentaja, ravintolakokki, kirjailija, sekä
muusikko. Lisäksi hän on opiskellut kalevalaista jäsenkorjausta ja akupainantaa.
Handpan on yleisnimitys ryhmälle perkussiosoittimia, joiden alkuperä on Sweitsiläisessä
Hang-nimisessä soittimessa jota valmisti vuosina 2001-2013 PANArt Hangbau AG niminen yritys. Hang-soitin nousi kuitenkin niin
suureen suosioon, että valmistuksen loputtua
samantapaisia soittimia valmistettiin jo ympäri maailmaa.
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Sunnuntai 2.7, kysymykset:

Kesäkurssikirjana oli tällä kertaa uusi kirja,
Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä, joka
on koottu Pekka Ervastin opetuksista, joissa
hän kertoo millaisia eri vaiheita ja tiloja ihminen kokee siirryttyään rajan taakse. Lauantain
kysymykset koskivat Prologia, Johdantoa sekä
ensimmäistä lukua joka kertoo ihmisen kuolinhetkestä.

1. Miten kalmatilassa olevia voi auttaa?
2. Jos ihmisellä on karman määräämä elinikä
eli elinvoiman paljous, niin miten ihminen voi
kuolla ennenaikaisesti?
3. Miten ymmärrät yhteyden kadottamisen
korkeamman itsensä kanssa?
4. Miten kuolemanjälkeiset tilat ovat muuttuneet Kristuksen jälkeen?

Lauantai 1.7, kysymykset:
1. Iloitenko vaiko surren näät sä Tuonen tuiman purren?
2. Mitä voit päätellä siitä, että kuolemanrajakokijat toteuttavat ihmiselle sen kaikkein vaikeimman – muuttuvat itse?
3. Kuolinmietiskelyn aikana korkeampi minä
on personoitununa katsojana. Miten ymmärrät tämän?
4. Mitä mielestäsi merkitsevät Johanneksen ilmestyksen toista kuolemaa käsittelevät jakeet?
Sitä joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. (Ilm. 2:11)
Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella
kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan
Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat
hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. (Ilm.
20:6)
Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
(Ilm. 20:14)
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Maanantaina käsiteltiin kolmatta lukua, jossa Keskiviikkona opiskelimme lukuja viisi, kuukäytiin läpi tuonelan, astraalitason elämää fyy- si ja seitsemän. Viides luku kuvaa taivasmaasisen kuoleman jälkeen.
ilmojen korkeimpia ihania tiloja, Kristuksen
taivasta. Kuudennessa jo sukelletaan kohti
Tiistaina oli vuorossa neljäs luku jossa käsi- uutta uudelleensyntymää. Ja seitsemänteen
teltiin elämää varsinaisessa taivasmaailmassa. lukuun kaikki loppuu, ja kaikki alkaa. Ei ole
enään tilaa tai aikaa, vaan ollaan kuin yhtä helminauhassa joka ulottuu kautta ikuisuuksien.

Tiistai 4.7, kysymykset:

1. Mikä on syyruumiin merkitys kuolemanjälkeisessä elämässä?
2. Onko antahkaarana mukana kaikissa tietoisuuden tiloissa?
3. Miksi ihminen ei muista taivaassa maanpäällistä elämäänsä?
4. Miten uusi persoonallisuus syntyy ja miten
se voi tietää kohtalonsa?

SIELUN VALO

Keskiviikko 5.7, kysymykset:

Ovi aukeaa, sisään tulvii jotain valoisaa,

1. Voitko / haluatko kuvailla persoonaasi,
miltä persoonasi ”tuntuu”? Ajatteletko, että
muut näkevät persoonasi samalla tavalla kuin
sinä? Onko persoonasi sinun omaisuutta?
2. Muistatko tai ”kuuletko” oman elämäntehtäväsi, dharmasi? Koska meillä on joukkokarmaa, niin onko meillä myös joukkodharmaa?
3. Mikä on se jokin meissä, joka voi sulautua
ja yhtyä ikuiseen?
4. Millä tavalla täydellinen, ääretön ja ikuinen
eroavat toisistaan?
5. Mitä ikuisen elämän kokeminen tarkoittaa?
Milloin koet rajallista elämää ja milloin ikuista?
6. Mikä on Kristuksen taivas?

sisin tottuu kirkkauteen, lumi valkoiseen,
loisteellaan se parantaa, haavaa vanhaa viel vuotavaa
nyt umpeen kuroo nuo ja kutsuu itsen luo.
Oh silmät aukeaa ja näen vielä suurempaa,
nyt paljon ymmärtää se kulkua tien selventää.
Jo loppui vaikerrus ja surun kyyneleet ne
vaihtuneet on rakkauteen ja suureen ykseyteen
se kaiken yhdistää, ei kukaan ulos jää,
yöhön pimeään,
siis valo saapuu luo

Saimme päivien aikana nauttia monenlaisesta
taiteesta ja sielun nautinnosta.
Lopuksi äänestimme kesäkurssien motoksi:
”Suurempi kuolemaa on
ikuisen elämän salaisuus”
Perinteinen yhteislaulu
Kesäpäivä Kangasalla.
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kun sielusi sen suo..

Kaikki loppuu aikanaan ja niin nämäkin kesäkurssipäivät. Kuvassa kiitokset ja kukitus johtajallemme Jarmo Anttilalle.

Jorma Monto
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Jeremy Qvick

Henkisen Itse, ajattelija

V

i

imeiset vuodet olen työskennellyt intensiivisesti tietoisuuden kehittämisen parissa. Rudolf Steinerin ja Pekka Ervastin kirjat ovat ohjanneet tietäni kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen ja kokemukseen
elämästä. Monet harjoitukset kuten keskittymis-, mietiskely- ja syvemmät meditaatioharjoitukset ovat tulleet tutuiksi tällä totuudenetsijän tiellä. Työskentelyni intensiivisyys
tai tahti eivät ole hidastuneet näiden vuosien
aikana. Sen sijaan olen kokenut, että elämäni laatu ja sisäinen tunnelma ovat alkaneet
syventyä. Olen alkanut kokea sitä, kuinka
elämä itsessään säteilee arkiseen olemiseeni
syvempää, intuitiivisesti koettua ymmärrystä
siitä, mitä Isiksen hunnun – persoonallisen
subjektini – toiselta puolelta löytyy.

Minulle tärkeimpiä, kantavia kysymyksiä ovat
matkallani olleet: ”Kuka minä olen?”, sekä
”Miten voin luoda sellaisen perustan henkiselle havainnointikyvylle, että tiedän mikä
on totta?” Näiden kysymyksien parissa olen
ehtinyt elää jo pitempään ja on ollut hienoa
kokea, kuinka nämä kysymykset liittyvät suoraan toisiinsa. Jos en tiedä mikä on totta,
miten voisin tietää että kokemukseni todellisesta minuudesta olisi totta? Muistan vuosia
sitten keskustelun erään henkisen ihmisen
kanssa. Hän sanoi minulle ettei ihminen voi
ikinä olla varma siitä, että se mitä hän kokee
ei ole vain mielikuvitusta. Minä suutuin siitä.
En hänelle vaan sille että ylipäänsä henkisen
tiedon kulttuuri on mennyt siihen, ettei voida erottaa mikä on totta ja mitä ei. Tästä sain
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voimaa lähteä tutkimaan omaa psyykettäni
todella intensiivisesti. Ajattelin jo silloin, että
jos todella tunnen oman mieleni toiminnan
läpikotaisin, tietäisin silloin mikä on todellista henkistä kokemista ja mikä ei.
Tässä artikkelissa haluan tuoda esiin sitä matkaa jota olen kulkenut tullessani asteittain
tietoisemmaksi henkisestä yksilöllisyydestäni. Samalla tavoin haluan jakaa näkemykseni
siitä, kuinka korkealle asetan henkisen tiedon
riman jonka vasta ylittämällä voisin oikeasti
sanoa tietäväni jotain.

Rosenkreuzilainen tietoisuuden tie
Oman tieni on Rosenkreuzilainen henkinen
tie, jolla Steinerin ja Ervastin lisäksi ovat
minua ohjanneet lukuisat vanhemmat sisaret kuten Yeshayahu Ben-Aharon, Orland
Bishop ja Mikko Jairi. Valitsin tämän polun
omaksi tiekseni viimeistään sen jälkeen kun
olin kokenut Paramahamsa Yoganandan tuoman Kriya-joogan itselleni sopimattomaksi.
Se mikä mielestäni erottaa Kriya-joogan sekä
monet muut suuntaukset rosenkreuzilaisesta
tiestä on, että joogassa nostetaan oman kehon tietoisuus ensiarvoisen tärkeäksi. Olen
kokenut Kriya-joogaa tehtyäni, että tietoisuuteni on juurtunut syvemmälle fyysiseen
kehooni kuin on hyvä, ja että tämä juurtuminen häiritsee tietoisuuden kehittymistä. Osa
tietoisuudestani on ikäänkuin jäänyt kiinni
kehooni. Kysymys ei ole tässä kohdassa ollenkaan siitä, että minun pitäisi irtautua ke-

hostani astraalimatkoille vaan siitä, että me- Hän on Kristuksen veli, tämän todellisuuden
ditoidessani minun on hyvä osata suun
kanssaluoja ja Jumalien uskonto.
nata koko huomiointini voima valitsemaani
kohteeseen sen sijaan että olisin aina hieman
Askeleita kohti henkistä Itseä
tietoinen kehostani.
Ensimmäinen askel omalla tielläni ja moRosenkreuzilainen tie ei myöskään mielestä- nien muiden tiellä on ollut tahdonvoiman
ni tähtää valaistumiseen tai vapautumiseen kehittäminen. Krishnamurti kutsuu tätä
omasta mielestä tai yksilöllisyydestä. Täl- tarkkaavaisuuden kehittämiseksi. Orlä tiellä tehtävämme on pikemminkin ottaa land Bishop kutsuu sitä sen sijaan huovastuu omasta persoonastamme, ja ottaa se mioinnin kehittämiseksi. Steiner kuvaa
mukaan kehitysprosessiimme. Samalla taval- tätä samaista kykyä ajattelun ja tahdon
la kuin vastuullinen vanhempi kasvattaa lap- risteytymiseksi niin, että ajattelustamme
sensa täysikasvuisiksi ihmiseksi, on meidän tulee tahdottua ja lopulta vapaata.

alempi itse kuin lapsi joka tarvitsee hoitoa ja
Yksinkertaisimmillaan prosessi menee niin,
hoivaa, ei pilkkaa tai syyllistämistä.
että valitsemme minkä tahansa kohteen tieTehtävämme on tällä tiellä löytää henkinen toisuutemme keskipisteeksi ja huomioimme
Itsemme, oppia toimimaan henkisesti aktii- sitä. Säännöllisellä harjoittelulla alkaa tahvisina olentoina, ja saattaa tämä henkinen tomme voima kasvaa, ja opimme sen myötä
toiminta alemman itsemme kautta myös olemaan intensiivisemmin ja pitempään kesfyysiseen todellisuuteen. Toiminta fyysises- kittyneinä valitsemaamme kohteeseen. Sasä maailmassa tulee olemaan aina tärkeällä, malla tavalla voimme viedä huomioivan voijos ei tärkeimmällä sijalla tällä tiellä. Meidän mamme elämämme eri osa-alueille. Voimme
kuuluu henkistää materiaali, ylittää se dua- sen avulla kehittää ja elävöittää esimerkiksi
lismi joka on syntynyt henkisen ja fyysisen aistejamme, kehon ja tunteiden kokemista
maailman, tai alemman ja korkeamman mi- tai ajatteluamme. Vapaan huomioinnin kehittäminen auttaa meitä myös kuuntelemaan
nän välille.
ja puhumaan tietoisemmin. Myös lukeminen
Kun alempi ja korkea minä alkavat toimia ja kirjoittaminen voivat kehittyä kun ymmäryhdessä tietoisesti, voidaan tuota prosessia ryksemme kehittyy siitä, mikä voima tietoialkaa kutsumaan vihkimykseksi. Henkisen suutemme huomioiva voima oikeastaan on.
maailman voimat ja viisaus alkavat näkyä
persoonamme toimissa. Lopulta ja oikeas- Huomioinnin kehittämisen kanssa samaan aitaan koko ajan voivat Kristus sekä muut hen- kaan on meidän kehittävä myös luonnettamkiset olennot vaikuttaa fyysiseen maailmaan me, taipumuksiamme ja itsetuntemustamme.
ihmisen kautta. Kun ihminen on päässyt täl- Steiner jopa kuvaa tätä prosessia niin, että
le tasolle, on hän ymmärtänyt kuka hän on. jokaista askelta kognitiivista kehitystä koh-
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taan olisi tärkeää ottaa kolme askelta oman
luonteensa kehittämiseksi. Erityisesti olen
itse kokenut, kuinka tärkeää monessakin
mielessä on kunnioittavan hartauden sekä
antautuvan (devotion) elämänasenteen kehittäminen. Juuri näiden sieluntunnelmien kehityttyä pystymme katsomaan omaa
keskeneräisyyttämme rehellisesti. Vaatii
paljon rehellistä hyvyyden voimaa, että
uskaltaa kohdata itsensä ja oman varjonsa
rehellisesti. Rakkaudellinen, antautuva sieluntunnelma on myös paras, jollei ainoa
sieluntunnelma jolla pystymme ylittämään
persoonamme kynnyksen ja kohtaamaan
henkisen Itsen ja -maailman.

Askel persoonamme toiselle puolen

Kun tulemme tietoiseksi siitä, mitä kaikkea
sisällämme liikkuu sisäisen havainnoinnin
kautta, opimme syventymään vanhoihin
ajatus-, tunne- ja halumalleihimme. Tällöin
alamme ymmärtää paremmin omaa karmaamme, omia yksipuolisuuksiamme, jopa
jalostamaan näitä puolia. Tätä kutsutaan
Kalevalassa kyisen pellon kyntämiseksi.
Pellon kyntämiseksi eli mielen puhdistamiseksi suosittelen veljeni Kauno Mannosen
apua. Hän tuntee salaiset keinot kuinka takoa työhön tarvittava kultainen aura.

Vahvistunut itsetietoisuus on syntynyt huomioinnin kehittymisen myötä, sillä työtä
tehtyään huomaa kuinka juuri huomiointi on itsetietoisuuden voima. Tämän voiman ja rakkaudellisen antaumuksen avulla
pystymme yhtymään lopulta niin vahvasti
valitsemaamme mietiskely-kohteeseen, että alamme kokea ikäänkuin uuden osan
meissä heräävän. Se ei ole kuva, vaan vahvistunut läsnäolon kokemus. Koen silloin
ikäänkuin herääväni voimana. Koen olevani näkymätön ja luultavasti sokea ja kuuro,
mutta olen. Samalla tavalla kuin emme koe
ajatteluamme normaalissa tietoisuudessa
vaan ainoastaan ajattelun lopputulokset eli
ajatukset, on henkisen itsen kokemus aluksi
tyhjää pimeyttä ja koemme sen sijaan kehomme ja mielemme, eli henkisen itsemme
lopputuloksen.

Samalla tavalla kun opimme huomioimaan
mielemme liikkeitä ja sen toimintamalleja,
pystymme keskittämään huomioivan tietoisuutemme voiman myös erilaisiin mietiskelykohteisiin. Voimme valita käytännössä minkä tahansa ajatuksen, lauseen tai
elämäntapahtuman ja syventyä mietiskelemään sitä. Tässä onnistumiseen vaikuttaa
huomioinnin lisänä se, kuinka paljon voin
ottaa tuohon prosessiin mukaan rakkaudellista antaumusta.
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Meidän kuuluu opetella ottamaan koko
olemuksellamme osaa mietiskely- ja meditaatiohetkiin. Meidän koko sielun, niin
tunteiden kuin ajattelumme kuuluu soida
kun ohjaamme huomioinnin voimallamme
itsemme yhteyteen itse elävän elämän kanssa. Ja tästä onkin kysymys silloin kun siirrymme mielen sisältä kokemaan reaalisesti
korkeampaa tietoisuutta. Tähän asti kaikki
mitä olemme tehneet on ollut sisäistä valmistusta siihen, että tietoisuutemme pystyy
kantamaan itseään silloinkin kun astumme
persoonamme toiselle puolen.

Jos jaksamme palata tuohon kokemukseen
ja vahvistaa tahdon-, tuntemisen- ja ajattelun
voimaa suuremmaksi, alkaa henkisen itsen
kokemus lopulta tulla ymmärrettävämmäksi.

On kuin kokisin jotain, mikä ei tapahdu
kuvallisesti vaan kuvien, ajatuksien välissä.
Henkinen itse on voimaa, ei kuva. Emme ole
sen ulkopuolella emmekä siksi voi nähdä sitä. Me olemme se. Minä Olen se.

alkavat kutsua häntä yhä korkeammalle.
Tällöin käy helposti niin, että matkaaja
kadottaa itsetietoisuutensa ja päätyy kokemaan henkistä ekstaasia ja jopa mystisiä näkyjä. Olen kuitenkin kokenut, etteivät nämä ole varmaa henkistä todellisuutta, vaan usein jopa epäselvää visiointia.
Jotta saisimme henkiselle havainnoinnille
varman pohjan, on meidän opittava tasapainottamaan henkistä, virtaavaa voimaa
toisella voimalla. Tämä voima on se, joka luo meille kokemuksen ja pitää koossa
persoonamme ja fyysisen maailmamme:
muotovoima.

Henkinen itse on elävää ja tahdottua ajattelun voimaa. Olemme henkistä aktiivisuutta,
ja tiedostaessamme tämän voimme kokea
kuinka kaiken sen mitä koen fyysisesti on
henkinen itsemme ajatellut olevaksi. Se rakentaa koko fyysisen maailmani joka hetki.
Me emme oikeastaan ole kehomme sisällä
olevia hahmoja vaan eläviä henkiä. Elämme
kaikessa siinä minkä aistimme, olemme siis
se mitä huomioimme.
Kun heräämme henkisessä itsessä itsetietoisiksi, voimme kääntyä katsomaan
Mielenkiintoista tässä kaikessa on se, että omaa arkista olemustamme sen sijaan että
tästä henkisestä itsestä ei tule tietoiseksi el- kadottaisin itsemme valomaailmoihin. Jos
lei itse omasta vapaudesta päätä tietoisesti löydämme oikean paikan – siis sellaisen
toimia henkisenä olentona. Voidaankin sa- jossa emme samaistu mieleemme jota nyt
noa, että henkinen itse on aina olemassa, katsomme tai katoa henkisiin sfääreihin –
mutta itsetietoisiksi henkisiksi olennoiksi on mahdollista saattaa osa kuolettavista
meidän täytyy kehittyä. Itsetietoinen hen- muotovoimista jälleen eloon. Kun olemkinen itse on henkistä toimintaa, ja jos en me lopulta luoneet tällä tavoin itsellemme
osaa tuoda tahtoani toimintaan, en pysty tasapainoisen henkisen kehon, voimme
myöskään kokemaan itseäni toimijana it- lähteä tietoisesti tutkimaan henkistä maasessäni. Uskon, että tämä on myös eräs ilmaa.
rosenkreuzilaisen tien ominaispiirre. Se on
tahdon tie. Tämä tarkoittaa sitä, että koem- Prosessiamme itsetietoisiksi henkisen
me silloin olevamme yksilöllinen henki osa- maailman kansalaisiksi on kuvattu rosenkna kosmista henkeä. Tämä on jotain ihan reuzilaisessa mantrassa Ex Deo Nascimur,
muuta kuin joissakin henkisissä traditioissa in Christo morimur, per spiritum sanctum
oleva näkemys siitä, ettei itseä koeta, vaan reviviscimus – Isässä synnymme, Kriskoetaan ainoastaan ykseys kosmisen hen- tuksessa kuolemme, pyhä henki herättää meidät jälleen henkiin. Alussa meidät
gen kanssa.
luotiin korkeampien henkisten olentoEnsimmäisiä kokemuksia joita henkinen jen toimesta. Sitten kuolimme, tai unohmatkaaja voi saada henkisessä maailmassa dimme itsemme syntyessämme fyysisiksi
on, että henkiset valo- ja voimamaailmat mielen olennoiksi fyysiseen maailmaan.
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Lopulta – ja tässä tulee tämän
kaiken syy – pyhän hengen avulla herätämme osan kuollutta
persoonamme luovaa voimaa
eläväksi, itsetietoisuutta kantavaksi voimaksi. Näin siitä mikä
on joskus ollut ihmisten mielestä
pahaa, tulee meidän itsetietoisen
henkisen olemisemme mahdollistaja. Tätä voimaa voidaan kutsua
myös nimellä Ahriman. Olemme
nyt ottaneet sen voimat oikealla tavalla tietoiseen käyttöömme.
Tästä prosessista voi lukea lisää
Yeshayahu Ben-Aharonin kirjasta Cognitive Yoga, tai Minä Olen
-lehden 4/17 artikkelistani Tietoisuuden Jooga.
Nyt, vasta kun olen oppinut elävöittämään ja ottamaan tällä tavalla osan alemmasta itsestäni
mukaan henkiseen kokemukseen,
voin tasapainoisesti tehdä havaintoja korkeammissa maailmoissa.
Silloin voin itsetietoisena tarkastella esimerkiksi sitä, mitkä voimat ovat värien, sävelten tai luonnon takana.
Tästä alkaa uusi matka ihmisen
henkisessä kehityksessä, ja olen
itse iloinen päästessäni ottamaan
ensimmäisiä askeleita tällä tiellä!
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Kulmakoulusäätiön vuoden 2018 apurahat
ilmoitetaan haettaviksi.
Kulmakoulusäätiö on perustettu 27.4.1931 ja sen tarkoituksena on säädekirjan
mukaisesti kannattaa ja mahdollisuuksiensa mukaan ylläpitää valistus- ja
kasvatustyötä, joka perustuu totuuden etsimiseen ja vuorisaarnan mukaiseen
elämänymmärrykseen.
Erityishuomio on lapsiin ja nuoriin kohdistuvalla työllä.
Apurahan hakijan tulee esittää vapaamuotoisessa hakemuksessaan mihin
apurahaa haetaan ja perustelut sekä haettavan apurahan suuruus.
Hakijan tilinumero ja henkilö- tai yhteisötiedot on ilmoitettava täydellisinä.
Apurahan myöntämisestä päättää säätiön hallitus. Ilmoitukset myönteisistä
päätöksistä annetaan hakijoille tiedoksi 15.11.2017 mennessä.
Aiemmin apurahaa saaneiden on, viimeistään hakemuksen yhteydessä,
esitettävä selvitys aiemmasta apurahan käytöstään.

Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 30.9.2017
mennessä osoitteella:
Kulmakoulusäätiö
c/o Kauppila
Länsilinnake 6 A
02160 ESPOO
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Mitä Vapaamuurarit tavoittelevat?

N

yt kun vapaamuurarius on ulotettu
Suomeenkin, kysytään usein: mikä
on tuon itseään niin vanhaksi sanovan veljeskunnan tarkoitus, mitä hyvää se on tehnyt
maailmalle, missä suhteessa se on ihmisten
veljeyttä edistänyt?

Voidaksemme perinpohjin vastata näihin kysymyksiin pitäisi meidän esittää vapaamuurariuden historia sen alkuajoista saakka. Koska
tämä pienessä kirjoituksessa on mahdotonta,
tyydymme lyhyesti kuvaamaan sitä vaikutelmaa, minkä nuori "muurari" piankin saa tuon
vanhan ja salaperäisen veljeskunnan toiminnasta.
Taikausko väittää vapaamuurarien olevan liitossa paholaisen kanssa. Tämä erehdys tulee
heti oikaistuksi, sillä nuori kokelas saa alusta
lähtien oppia, että vapaamuurarit kunnioittavat ja palvelevat Jumalaa ylinnä kaikkea,
aurinkokunnan logosta, jota he rakennustaiteesta lainatulla sanalla nimittävät "maailman
suureksi arkkitehdiksi". Koko vapaamuurarityö kohdistuu Jumalan kunniaksi ja on omalla
tavallaan, omine juhlamenoineen mieltä ylentävää jumalanpalvelusta, joka salaperäisyytensä nojalla on pysynyt pyhänä ja vaikuttaa
paljon välittömämmin kuin esim. kirkollinen
jumalanpalvelus, joka pyhyydessä on kadottanut mitä se julkisuudessa on voittanut.
Entä näiden juhlamenojen tarkoitus? Niiden
tehtävä on osaksi jalostaa ja kasvattaa osanottajia, osaksi vaikuttaa puhdistavasti sen paikkakunnan ilmapiiriin eli auraan, jossa niitä
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suoritetaan. Salatieteen tutkija ja teosofi, jolla
on käsitys ajatuksen voimasta ja joka tietää,
että ajatukset kaikki ovat väreilyjä näkymättömässä astraalisessa ja eetterisessä substanssissa, ymmärtää helposti, että yhteinen ajatusten
keskitys määrättyihin viisauden, voiman ja
kauneuden ihanteisiin on omiansa luomaan
tuntuvia vaikutuksia henkimaailman "aineeseen". Tämmöinen näkymätön rakennustyö
taaa puolestaan vaikuttaa ympäristöön ja ympäristössä eläviin ihmisiin.
Kuka siis tietää, missä määrin juuri vapaamuurarit ovat vaikuttaneet ihmiskunnan
kehitykseen suurempaa henkistä vapautta,
veljellisempää yhteiselämää ja uskonnollista
suvaitsevaisuutta kohti? Ettei pitemmälle olla
päästy, ettei suurempia tuloksia ole saavutettu, riippunee ennen kaikkea ihmisten itsepintaisesta tyhmyydestä ja itsekkyydestä, joita ei
kukaan kieltäne.
Mitä erikoisesti veljeyteen tulee, ovat vapaamuurarit nimenomaan — samoinkuin esim.
Teosofinen Seura — ottaneet sen ohjelmaansa, vaikka he eivät sitä saarnaa eivätkä julkisesti siitä puhu. Mutta ovathan he kaikissa
maissa tunnetut suurenmoisesta hyväntekeväisyydestään. Nykyisissä yhteiskunnissa
on tuskin muulla tavoin ollut mahdollista
toteuttaa veljeyttä kuin auttamalla lähimmäisiä heidän hädässään, — ja, kuten tunnettu,
tässä kohden vapaamuurarit ovat näyttäneet
kaunista esimerkkiä. Heidän veljeyteen tähtäävät pyrkimyksensä ovat täten pukeutuneet
pikemmin tekoihin kuin sanoihin.
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Kuitenkin saatamme huomata sangen kiinteätä pyrkimystä veljeyteen itse vapaamuurariloosheissa. Tuntuu aivan siltä, että vapaamuurariuden siveellinen tarkoitus jäseniinsä
nähden on kasvattaa heissä yhteenkuuluvaisuuden ja veljeyden tunnetta; niin selväpiirteisesti ja lujasti opetetaan heille heti, mitä
velvollisuuksia heillä on keskinäisessä elämässään looshissa ja sen ulkopuolella.
Tämäkin on luonnollista nykyajan yhteiskunnissa, jotka eivät ole rakennetut veljeyden pohjalle. Jos mieli veljeyttä toteuttaa syvemmässä ja laajemmassa merkityksessä, on
muodostettava pieni yhteiskunta suuressa.
Niinkuin perhe on rakkauden ja auttamisen
koulua kaikille ihmisille, niin on vapaamuurarilooshi laajennettuna perheenä yhtä lajia
veljeyden koulua niille ihmisille, joiden sydän
haluaa antaa ja ottaa vastaan ihmisrakkautta
yhä kasvavassa mitassa.
PEKKA ERVAST
{Ruusu-Risti — maaliskuu 1921}

Oppipojan hiljainen aika

Jos sattuu, että ihminen astuu johonkin

yllättävän kauniiseen ja juhlalliseen tai saa
nähdä jotain sellaista, joka näyttää miltei yliluonnolliselta, täyttää hänen sielunsa kunnioituksen tunne, niin suuri, että hänen sanotaan
"mykistyvän". Sama tapahtuu vastavihitylle
oppipojalle. Hän totisesti mykistyy kokemansa edessä.
Tämä on vapaamuurarioppipojan ensimmäinen kierto totuuden avaimella. Ja tähän, tämän henkisen vertauskuvan eteen, hänen on
tarkoitus seisahtua. Mykäksi hänen tulee jäädä, hän ei saa mistään puhella, ei asioista, ei
itsestään, ei toisista. Vastatkoon hän, jos häntä puhutellaan, muuten vaietkoon! Oppipojan
tulee vain tehdä havaintoja, tarkasti miettiä
näkemäänsä ja kuulemaansa ja visusti sulkea
kaikki sydämeensä. Tämä siksi, että hänen
sielunvoimansa pääsisivät kasvamaan. Oppipojan tulee hiljaisuudessa sulattaa itseensä sitä
taivaallista mannaa, joka laskeutuu alas ja hedelmöittää hänen sieluaan. Hänen tulee oppia
kuuntelemaan ja ymmärtämään henkensä versovia liikkeitä itsessään, joista vihdoin kaikki
hyveet tulevat ilmoille. Jos hän lujasti pysyy
aikansa tässä kohdassa, saa hän jonakin päivänä "palkan". Hänelle annetaan kunnia katsella hengenelämän muuttumattoman valon
ensimmäistä "kärkeä".
Ilman tätä hiljaista mietiskelyn aikaa, ei oppipoika koskaan voi tulla arvokkaaksi työntekijäksi suureen rakennustyöhön.

Vapaamuurari, paina mieleesi nämä kaksi sääntöä:
Älä koskaan usko toisesta ihmisestä pahaa, ellet itse varmasti tiedä sen olevan totta.
Jos tämän tiedät, älä sitä koskaan toiselle kerro, ellei se ole ehdottomasti välttämätöntä ja ellet
tunne Jumalan kuuntelevan sinua sitä tehdessäsi.
Viisauden koulu on niin hyvin sisä- kuin ulkopuolinen. Ulkonaisessa koulussa opetetaan kirjain
ja vertauskuva, sisäisessä henki ja merkitys. Jonakin päivänä haihtuu vertauskuvan hämärä, valo
säteilee ja mysteerio, pimeys, joka ei enää ole verhottuna, loistaa täytenä totuutena. Vertauskuvat
muuttuvat näkyviksi ja sanat ymmärtämykseksi. Se, joka itse ymmärtää mysteeriot, ymmärtää
toisen ihmisen, ei sanojen ja ulkonaisten merkkien kautta, vaan puheen hengellä ja merkkien
totuudella.
Ruusu-Risti — maaliskuu 1928

Ruusu-Risti — helmikuu 1928
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Tapio Joensuu

Teosofinen maailmankuva ja stoalaisuus

O

leelliset teosofian käsitteet ovat löydettävissä antiikin stoalaisuudessa ja
antiikin kreikkalaisessa filosofiassa
enemmän tai vähemmän identtisissä muodoissa ja ovat selvästi tunnistettavissa. Käsittelen ja
vertailen tutkielmassani teosofian ja stoalaisuuden käsitystä maailmankaikkeuden rakenteesta, aineellisuudesta ja henkisyydestä sekä niiden
kietoutumisesta toisiinsa, maailmankaikkeuden
synnystä, kehityksestä ja päämäärästä. Samoin
käsittelen etiikkaa, syysuhteista determinismiä,
kohtaloa, meistä riippuvaa toimintaa ja vapaata
tahtoa valita sekä vastuullisuutta ihmisen kehityksen kannalta.

oliot omaavat myös alempiasteisen jännitteen.
Hienoaineisin pneuma sijaitsee järjellisten olioiden sielun johtavassa osassa. He katsoivat myös
maailman kokonaisuutenaan olevan järjellinen
olento. Stoalaisten pneuma-aine on teoreettinen
siinä mielessä, että emme näe tai voi muulla tavoin havainnoida sitä. Vastaavasti teosofian fyysistä maailmaa (tasoa) ylemmät tasot esitetään
konkreettisina aineksina, jonkinlaisena ”hienoaineisena” aineena; ei pelkkinä abstraktioina. Stoalaisesta käsityksestä poiketen teosofian mukaan
nämä ylemmät tasot voidaan havaita näköaistimuksen kaltaisena kokemisen laatuna. Stoalaisuudessa on esitetty tunne- ja ajatustasot, jotka
tapaamme myös teosofiassa astraali- ja mentaaTeosofisen maailmankatsomuksen mukaan syyn litasoina.
ja seurauksen eli syyn ja vaikutuksen lain, karman lain, mukaan valintamme ja tekomme muo- Stoalaisuuden maailmankaikkeus on syklinen.
dostavat syyt elämämme tuleville tapahtumille. Luova tuli, logos on ainoa iäti pysyvä. Siihen
Stoalaiset perustajastaan Zenon Kitionilaisesta on tiivistynyt kaikki tuleva mahdollisuus ja healkaen pohtivat syitä ja vaikutuksia. Perusta syyn delmät edellisestä maailmanajasta. Stoalaiset
ja seurauksen laille löytyy heidän fysiikastaan, hyväksyivät Herakleitoksen syklisen maailmanjonka mukaan kaikki olemassaolo on aineellis- kaikkeuden. Kosmos palaa ekspyresiksessä
ta joko passiivista perusolemusta tai aktiivista. ajanjaksonsa lopussa ja alkaa sitten täsmälleen
Pneuma-aineen aineellisuutta ei pidä sekoittaa edeltäjänsä kaltaisen kierroksen. Koska syyt ovat
nykytieteen materiaan, alkeishiukkasiin tai ener- samat, seurauksetkin ovat samat. Sama Matti ja
giaan. Aktiivista prinsiippiä kutsutaan eri nimillä Maija ilmaantuvat uuteenkin maailmankaikkeukuten Jumala, Zeus, kohtalo, järki, kaitselmus. den kierrokseen ja ajattelevat, sanovat ja tekevät
Aktiivinen peruste saa aikaan koko maailman täsmälleen samat asiat kuin edellisessä syklissä.
samoin kuin yksilönkin koossapysymisen, muo- Teosofian syklit ovat muuttuneet siinä mielesdon ja muutoksen sekä olioiden ajallisen keston. sä, että uusi sykli tuo mukanaan kehitystä, on
Pneuma-aineen jännite, esiintyy eri puhtaus- tai tapahtunut oppimista, syklit ovat spiraalin kierhienousasteissa; kasveilla omanlaatuisena luon- roksia, jokaisessa uudessa kierroksessa saavutetona, fysiksenä, ei-järjellisillä eläimillä psykhenä taan ylempi, hienoaineksisempi, eettisesti korkeja järjellisillä olennoilla järkenä. Ylempiasteiset ampi taso.
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Stoalaisille pneuma, joka siis esiintyy tonoksensa mukaan joko ainetta koossapitävänä
jännitteenä, kasvien fysiksenä, eläinten psyykenä tai ihmisen ja jumalan järkenä on kappale, partikkeli. Myös laadut kuten hyve, pahe ja
tieto ovat kappaleita. Nämä kappaleet voivat
olla yhtä aikaa samassa paikassa. Miten tämä
on mahdollista? Asiantilan selittää seos, joita on kolmea laatua: 1) seos, jossa kappaleet
ovat toistensa vieressä, 2) seos, jossa muodostuu uuden ominaisuuden omaava kappale
ja, jossa alkuperäisiä komponentteja ei voida
enää palauttaa alkuperäisiksi ja 3) varsinainen
seos, jossa kappaleet ovat samassa paikassa ja
voidaan jälleen erottaa omiksi alkuperäisiksi
komponenteiksi (Jedan 2009 s. 15-16). Täten
ihmisen järki ja sielu voi olla samassa paikassa fyysisen ruumiin kanssa ja kuolemassa jälleen erkaantua siitä. Samoin jumalan järki on
maailmankaikkeuden jokaisessa paikassa ja
maailmanpalossa (ekpyresis) vetäytyy itseensä säilyttäen ominaisuutensa. Maailmanpalossa jää jäljelle enää jumalallinen järki (nous,
logos) ja jos ihminen aikoo saavuttaa kuolemattomuuden, hänen tulee asettua jumalan
näkökannalle, jumalan asemaan ja matkia jumalaa. Jumalan kumppaniksi asettuminen on
stoalaisen viisaan päämäärä. Stoalaisen viisaan
mukaan tämä maailma, jossa nyt elämme, on
paras mahdollisista maailmoista. Maailmaa
johtaa jumalan kaitselmus (providence), hyväntahtoinen huolenpito ja ihmisen tulee pyrkiä samaan näkökulmaan. Tällöin kyseessä on
luonnon mukaan eläminen. Stoalaiset kehittivät filosofis-psykologisen menetelmän päämääränsä saavuttamiseksi. Nykyään tätä menetelmää on kutsuttu myös tunneterapiaksi
(Kaarakainen & Kaukua 2004). Psykologisten
harjoitusten kuvauksissa näiden korkeiden
päämäärien asemasta yleensä esitetään pää-

määränä mielenrauha (ataraxia), itseriittoisuus
(autarkeia), tyyneys (euthymia), tunteettomuus (apatia), vaikka tämä korkea päämäärä
Jumalan kaltaiseksi tulemisesta on löydettävissä, kun kyllin laajasti, tarkasti ja syvällisesti
tutustuu stoalaisten alkuperäiseen oppiin.
Stoalaisille syyt ovat aina aineellisia, vaikutukset voivat olla asioita. Samat syyt samoissa ulkoisissa olosuhteissa aiheuttavat väistämättä
samat vaikutukset. Myös meistä riippuvat asiat tapahtuvat edeltävien syiden mukaan. Määräävänä tekijänä vaikutelman hyväksymisessä
on henkilön luonne; koulutettu ja hyveellinen
tekee erilaisen valinnan (hyväksymisen tai
hylkäämisen) kuin kouluttamaton tai paha.
Henkilön luonne toimii siis muuntajana syyn
ja vaikutuksen välillä. Alkuaikojen stoalaisuudessa ei kuitenkaan ole kyse vapaasta valinnasta vaihtoehtojen välillä vaan determinismistä, jonka välittäjänä toimii henkilön luonne. Stoalaiset harjoittivat ankaraa itsekuria ja
pyrkivät tarkkaan arviointiin ja toimimaan
havaitsemiensa ja oppimiensa johtopäätösten
mukaan. He pyrkivät muuttamaan luontoaan.
Kuitenkin filosofisesti he katsoivat edeltävien
syiden määräävän meidän valintamme; tavallaan emme itse valitse, vaan valinta tapahtuu
meissä meidän pneuma-aineen jännitteen
laadun mukaisesti. Tosin voimme itse vaikuttaa tai olla vaikuttamatta pneuma-aineemme
laatuun ja sitä kautta valintaamme harjoittamalla filosofiaa, kouluttautumalla, tulemalla
viisaaksi, kiinnittämällä huomiota vain niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa. Muista kuin omassa vallassamme olevista asioista
maailmassa huolehtii kohtalo, kaitselmus.
Elämme parhaassa mahdollisessa maailmassa. Syyt kyllä välttämättä luovat seurauksensa
samoin kuin syyn ja seurauksen lakisiteisyys
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on esitetty teosofiassa karman lakina. Stoalaiset ilmeisesti kuitenkin katsoivat henkilön
päätöksen filosofian harjoittamisesta olevan
ennalta määrättyä. Merkkejä vapaan valinnan
näkökohdasta filosofisessa keskustelussa nykyaikaisessa muodossa tunnetaan vasta toiselta vuosisadalta jKr. (Bobzien 1998).
Vasta ajanlaskumme alun jälkeen filosofit painottivat asioita, jotka ovat peruselementtejä
kehityksen ajatukselle. Ihmisen vapaus valita
ennalta määräämättömästi mahdollistaa kehityksen. Stoalaisille kohtalo on syiden kudelma. Jokainen yksittäinen syy kantaa itsessään
pientä tiedon jyvää siitä, mihin se on tähtäämässä. Jokainen syy kantaa itsessään osan Jumalan tahtoa tai suunnitelmaa. Ihminen on
vastuussa luonteensa mukaan tehdystä valinnastaan ja jokaisella valinnallaan ja teollaan
hän on kudottu kosmoksen, Jumalan, Logoksen syy-seurauskudelmaan, kohtaloon. Teosofian karman laki heijastelee selväpiirteisesti
alkustoalaisten syy-suhteista determinismiä.
Herakleitoksen syklinen kosmos, stoalaisten
filosofian viisauden harrastus ja alkustoalaisuuden jälkeinen filosofinen vapaan valinnan
näkökulma ilmenevät teosofisessa evoluutioopissa. Ihminen on alimmilla kehitysasteillaan
karman lain vanki mutta kehittyessään päättää
elämästään, kohtalostaan ja tulevaisuudestaan
yhä enenevässä määrin.
Riippumatta siitä katsoivatko stoalaiset viisaan
tiellä ponnisteluaan ennalta määrätyksi vai
heistä itsestään riippuvaksi, he pyrkivät elämään luonnon mukaan. He pyrkivät ehdottomasti hyveelliseen elämään ja hyve, luonnon
mukainen elämä oli heille extreemi, äärimmäinen ihanne. Vain äärimmäisessä jumalan
kaltaisessa sisäisessä ja ulkoisessa elämässä
ihminen toteutti ihmiselle kuuluvan osan. Ih-
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minen, pyhimys oli kokonaan hyveellinen tai
ei ollenkaan hyveellinen. Hyveen, jumalankaltaisuuden tuli olla ehdoton ja ainoa lähtökohta elämässä ja toiminnassa. Hyveen tuli
muovata kaikki ihmisen toiminnat pienimpään triviaaliin yksityiskohtaan saakka, hyve
oli koko elämä. Pyrkijän tuli tuntea itsensä eikä ylittää luonnon antamia rajoituksia. Hyvän
elämän tuli olla pysyvää, siitä ei ollut takaisin
kääntymistä. Niinpä esimerkiksi Epictetos varoittaa pyrkijöitä filosofin, pyhimyksen tiestä.
Filosofiksi ei voinut tulla osa-aikaisesti vaan
kokonaan ja vastuksia ja koettelemuksia oli
varmasti tiedossa. Pyhimyksen hyve säilyi yhtä kauan kuin pneumakin, seuraavaan maailmanpaloon saakka. Hyveellinen ei voinut tulla
pahaksi mutta poikkeustilanteissa kuten sairaudessa, jossa ei voinut kontrolloida itseään,
hän voi menettää hyvyyden.
Stoalaisten hyve on toimia sopusoinnussa
oman yksityisen jumalhenkensä ja Zeuksen
tahdon mukaan. Hyveen ominaisuuksia ovat
järkevyys, urhoollisuus, oikeudenmukaisuus,
kohtuullisuus, suurisieluisuus, vahvaluonteisuus, kestävyys, nopeaälyisyys, neuvokkuus,
vilpittömyys, teeskentelemättömyys, huolettomuus, hyvä arvostelukyky, hyvä käytännöllinen yleiskuva, nopea moraalinen taju, tahdikkuus, oveluus, kekseliäisyys vaikeuksissa,
hyvä järjestys, luottamus, kunnian taju, soveliaisuus, itsekontrolli, työteliäisyys, pysyminen
oikeudenmukaisessa arvioinnissa, hurskaus
jumalanpalveluksessa, ystävällisyys, sosiaalisuus, moitteeton kumppanuus naapureiden
kanssa, tieto, tieto dialektiikasta ja fysiikasta,
ymmärrys, yhdenvertaisuus, uskollisuus, tarmo, puolueettomuus, ennakkoluulottomuus.
Tämän hengästyttävän listan mukaisesti meidän ei kuitenkaan pidä edetä. Listan seuraaminen johtaa etiikan kannalta vastakkaiseen

päämäärään nimittäin paheeseen. Tulemme
persoonallisen itsen kehittäjiksi ja kun kehitystyössä on vaikea edetä, tulemme hurskastelijoiksi, jossa mitä pahemmin lähimmäisemme lankeaa, sitä hurskaampia itse olemme,
halveksumme lankeajia. Me pyrimme näyttämään ulospäin hyveellisiltä, meistä tulee ulkokullattuja ja tätä ihmislajiahan näemme aivan
tarpeeksi. Tiedon alalla näemme vain oman
tietomme, jota tuputamme toisille, tulemme
tiedolla snobbailijoiksi, katsomme itsemme
sitä paremmiksi mitä useammassa tieteellisessä julkaisussa nimemme on, nimitämme
itsemme ja panemme toiset nimittämään itsemme huippututkijoiksi ja koska kaikki eivät
voi olla huippuja, muut ovat silloin laaksoja eli
huonompia. Ei näin, vaan meidän tulee ottaa
luojan asenne ja näkökulma. Olen käsittänyt
myös P. Ervastin olleen samalla kannalla kuin
hän selvittää eroa persoonallisen itsen kehittämisessä ja mystisen Kristuksen herättämisessä/heräämisessä. Kalevalassa asia esitetään
hänen mukaan kultaisen neidon takomisena.
Stoalaiset puhuvat oikeiosis-periaatteesta (Seneca 2011 s. 416-21). Asiaa käsitelleet ovat
usein kääntäneet oikeiosis-termin haltuun
ottamisena mutta kyseessä ei millään muotoa
ole omaksi ottaminen. Itse kutsuisin periaatetta huolenpidon alueen laajentamiseksi. Oikeiosis-periaatteen mukaan eläin ja ihminen
ottavat ensin huollettavaksi oman itsensä, joka vastaa suunnilleen nykyistä itsesuojeluvaistoa. Järjen kehittyessä otamme vastuualueeksemme yhä suuremman alan, ensin perheen,
sitten sukulaiset, heimon, kansan ja lopulta
koko kosmoksen. Näin olemme tulleet luojan vastuualueeseen eli koko maailmaan, jota
hän ohjaa kaitselmuksellaan, hyväntahtoisella johdollaan, kohtalollaan. Tämä tulee olla
myös meidän asenteemme. Käsittääkseni Uu-

den Testamentin Roomalaiskirjeessä (Room.
31-3) esitetty Jeesus tarkoittaa samankaltaista
asiaa kehottamalla ensin etsimään taivasten
valtakuntaa ja sitten kaikki muukin ihmiselle
annetaan.
Stoalaisuudesta en ole löytänyt yhtä pitkälle
menevää, täydellistä itsestä luopumista tai itsensä uhraamista kuin mitä kristinuskon uskomusten kehityksessä on ilmaantunut (Räisänen 2010). Toki itsekkyyden ylitystä korostetaan painottamalla oikeudenmukaisuutta,
tasapuolisuutta ja sosiaalisuutta. Itsensä tuntemista tähdennetään ja kielletään ylittämästä
luonnon rajoja (Jedan 2009 s. 85). Sen stoalaisuuden mukaan, jonka olen ymmärtänyt, jokaisella oliolla on oma paikkansa luomakunnassa, myös ihmisellä ja ihmisen tulee tyytyä
omaan paikkaansa, ei kuitenkaan oppimattomana vaan stoalaisena pyhimyksenä.

Johtopäätöksiä
Teosofiassa esitetään olevaisen ja aineen rakenne ratkaisevasti erilaisena kuin nykyisessä
fysiikassamme. Kaikki olevainen on tavallaan
aineellista, jollakin tapaa ”hienoaineista”. Fyysistä olomuotoa (tasoa) hienosyisemmät olomuodot kuten tunteet ja ajatukset ovat jollakin
tapaa konkreettisia, eivät abstraktioita kuten
nykyisin ajatellaan. Nykyfysiikan ontologian
mukaan konkreettista on vain aine-energiaolevainen. Teosofista kantaa vastaava käsitys
on esitetty 200-luvulla ennen Kristusta varhaisten stoalaisten toimesta. He katsoivat myös
henkisten ominaisuuksien olevan kappaleita,
konkreettisesti olemassa olevaa rakenneainesta, ei asioita, ei abstraktioita. Eri hienousasteiset ainesosat voivat olla samassa paikassa
kolmiulotteista avaruutta ja ne voivat erota
toisistaan oman ominaisuutensa säilyttäen.

45

5.9.2017 21:10:05

Tämä vastaa teosofista käsitystä ja antaa poh- suovat vahvan kokemuksen ajan ainutkertaijan mm. erilaisille ylifyysisille käyttövälineil- suudesta ja lineaarisuudesta syklisen ikuisen
lemme sekä sielun ja ruumiin yhtymiselle ja uudistumisen sijasta.
erkanemiselle toisistaan.
Karman laki on teosofian perusoppeja. VarTeosofia opettaa syklistä maailmankaikkeutta. haisessa stoalaisuudessa esitettiin vääjäämäMaapallo ilmenee ensin ylifyysisillä tasoilla ja töntä syyn ja seurauksen (vaikutuksen) lakia
nykyisen fyysisen maapallon jälkeen uusissa karman lain tapaan. Laki oli varsin determikierroksissa ilmenee yhä hienommissa ole- nistinen. Ihminen katsottiin kuitenkin detervaisen olomuodoissa. Ikuisen kertautumisen minismistä huolimatta vastuulliseksi omista
myytti eli apokatastasis-uskomus oli levinnyt edesottamuksistaan. Stoalaiset pyrkivät opishellenistiseen maailmaan (Eliade 1993 s. 105). kelemisella ja ankaralla itsekurilla muuttaKäsitys maailmanpalosta, ekpyresiksestä, jos- maan itseään ”hienoaineisemmaksi” syiden
ta hyvät pelastuvat vahingoittumattomina on ja vaikutusten välikappaleeksi, muuntajaksi,
ilmeisesti alun alkaen iranilainen (Eliade 1993 pyrkimällä jumalan kaltaiseksi. Vastaava pyrs. 106). Herakleitos (noin 535 – 475 e.Kr) kimys ja päämäärä ovat teosofiaan perehtypiti kosmosta syklisenä. Varhaiset stoalaiset neille tuttuja. Filosofisesti itsen muuntamisen
adoptoivat opin ja liittivät siihen ainekäsityk- käsite on sama stoalaisuudessa, teosofiassa ja
sensä, determinisminsä ja logosoppinsa, jossa nykyisessä neurotieteessä, ontologiat eroavat
yhden syklin kokemukset ja syyt keräytyvät toisistaan. Stoalaisuudessa on kyse peruselelogokseen ja esiintyvät siemeninä uudessa menttien (tuli ja ilma) jännitteestä, teosofiassa
maailmansyklissä teosofian opin tapaan. Te- karkean hienoaineisen aineksen vaihtamisesta
osofiassa on säilytetty arkaainen syklisen ajan hienompaan, nykyisessä neurotieteessä herja historian käsite. Lineaarisen ajan ja kehityk- moston hermojen uusien yhteyksien rakentasen käsite on istutettu syklisyyteen, ikuiseen misesta ja välittäjäaineiden sääntelyn muuttapaluuseen maailmankausien spiraalisen ke- misesta.
hityksen ajatuksena. Ihminen on havahtunut
historiallisuuteensa ja aikakautensa peilaajana Teosofian etiikka ilmenee toisten kunnioittateosofisen maailmankuvan ihminen näkee misena, huomioimisena ja auttamisena ja keitsessään arvon nimenomaan historian, line- hittämisenä itsessään tällaisia ominaisuuksia.
aarisen – vaikkakin spiraaliseksi taivutetun – Stoalaisuudessa päämääränä on stoalainen viiajan mukaisesti. Teosofisen maailmankuvan sas, pyhimys, joka osaa tehdä oikean arvion ilaikakäsite on tässä mielessä ikuisen uusiutu- miöistä, elää onnellisena (eudaimonia), oikeumisen, saman toistuvuuden ja nykyisen län- denmukaisena (dikaiosyne) ja tasapuolisena ja
simaalaisen täysin lineaarisen aikakäsitteen jolla on oikea käsitys elämästä.
välimuoto, kompromissi. Spiraalisuus toteuttaa idean palauttaa aika ja tapahtumat lähes Teosofia opettaa fyysisestä ruumiista erilalkupisteeseen. Ajan ja historian vääjäämätön listä sielua ja sielun reinkarnaatio-oppia.
eteneminen ja ainutkertaisuus ovat sukelta- Stoalaisuus katsoo sielun olevan tulen ja ilneet tietoisuuteen. Ihmistajunnan kokemuk- man sekoitusta nimeltään pneuma ja erityiselle lähes mittaamattoman pitkät ajanjaksot sesti pneuman tiettyä jännitettä eli tonosta.
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Sielu on fyysisen elinaikamme yhtyneenä fyysiseen näkyvään ruumiiseemme ja erkanee
fyysisestä ruumiista kuollessamme. Stoalaisen
toisen johtajan Kleantesin mukaan kaikki sielut säilyvät maailmanaikamme, maailmanpalon, ekpyresiken loppuun mutta kolmannen
johtajan Krysippoksen mukaan vain viisasten
sielut säilyvät maailmanpalon loppuun (Diogenes Laertios 2003 s. 279). Maailmanajan sisäistä reinkarnaatiota, metempsykoosia en ole
löytänyt stoalaisuudesta. Antiikin Kreikassa
sielunvaellus on ollut tunnettua ja asiasta on
säilynyt mm. Platonin oppilaan Ksenokrateen
tekstejä (Jatakari 2001).

nelman peruspilarit (ja väliin pienemmätkin
yksityiskohdat tai näkökulmat) ovat voineet
siirtyä opiskelijoille, jotka ovat edelleen kehittäneet periaatteita. Kolmanneksi voi olla muita lähteitä, jotka jakavat samat tai samantapaiset periaatteet kuin stoalaiset ja teosofit. Teosofisissa kirjoituksissa stoalaisuutta käsitellään
niukasti. Esimerkiksi internetissä löytyvässä
Pekka Ervastin kaikki kirjat käsittävässä 4732
sivun Adobe Acrobat-tiedostossa mainitaan
vain kerran stoalaiset logosopin yhteydessä ja
Mikael Niinimäen teosofian alkuaikoja ja lähteitä tarkastelevassa pro gradu-tutkielmassa
stoalaisuus ei tule esille. Toki teosofisia kirjoja
lukiessa on helppo havaita, että kirjoittajien
Miksi maailmankatsomuksen perusrakenne- pieteetissä viitteitä ja viiteluetteloita kohtaan
palikat stoalaisuudessa ja teosofiassa vastaavat on toivomisen varaa.
edellä kuvatun tarkasti toisiaan? Vastauksia
voi olla ainakin kolme. Ensiksikin teosofian
Lähteet
mukaan ihmiskunnan vihityt muodostavat Salaisen Veljeskunnan, joka jakaa ikiaikaista vii- Aurelius, Marcus (2004). Itselleni (Basam
sautta ihmisille eri aikoina. Kukaan tuntemani Books Oy, ISBN: 952-9842-98-8).
henkilö ei ole voinut itse varmistaa tietoa suoraan akaasisista aikakirjoista. Toiseksi monet Bobzien, Susanne (1998). Determinism and
antiikin Kreikan ja Rooman kirjalliset lähteet Freedom in Stoic Philosophy (Oxford Unimukaan lukien stoalaiset ovat olleet euroop- versity Press, ISBN: 0-19-924767-6).
palaisten käytössä vuosisatoja. Kouluissa ja
yliopistoissa on vuosisadat luettu latinan ja Eliade, Mircea (1993). Ikuisen paluun myytti.
kreikan kieltä yleisesti ja monet ovat tutustu- Kosmos ja historia. (Loki-kirjat, ISBN: 952neet näihin kirjoituksiin. Täten ajatteluraken- 9646-06-2).
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K

Hymni Zeukselle

leantheen (n. 330 – n. 230 eKr.) hymni Zeukselle on ainoa lähes täydellisesti säilynyt vanhan stoalaisuuden teksti
(Meijer 2007:209). Teksti on säilynyt Joannes
Stobaeuksen (viides vuosisata jKr.) välittämänä ja on julkaistu muiden Stobaeuksen tekstien mukana Länsi-Euroopassa 1500-luvulla
(https://en.wikipedia.org/wiki/Stobaeus).
Hymni sisältää monia teosofiasta tuttuja kä-

sitteitä ja mielikuvia. Olen kääntänyt alkuperäisen kreikankielisen tekstin (Pearson
1891:274-5) suomeksi käyttäen käännöksen
oikeellisuuden verrokkeina internetistä löytämiäni englanninkielisiä käännöksiä sekä Meijerin (2007) kirjaa. Esitän ensin käännöksen
ja liitän sen jälkeen joitakin huomioitani hymnistä silmämääränä teosofinen ja ruusuristiläinen maailmankuva.

Loistokkain kuolemattomista, moniniminen, aina kaikkivoiva, 1
Zeus, luonnon alkusyy, hallitset kaikkea laillasi. 2
Terve! On aivan oikein kuolevaisten kääntyä sinun puoleesi, 3
sillä sinusta on olemassaolomme; osanamme on olla kaikuja, 4
heijasteita, lukemattomien maan päällä elävien ja matelevien joukossa. 5
Siksi minä ylistän sinua hymnilläni ja alati laulan mahdistasi. 6
Koko maan ympäri pyörivä maailmankaikkeus 7
noudattaa todella johtamistasi ja se mieluusti alistuu mahtiisi. 8
Pidät voittamattomissa käsissäsi sellaista palvelijaa, nimittäin 9

Räisänen, Heikki (2010). The Rise of Christian Beliefs. The Tought World of Early Christians
(Fortress Press / Minneapolis, ISBN 978-0-8006-6266-0).

kaksiteräistä, tulista, ainaista salamaasi, 10

Seneca, Lucius Annaeus (2011). Kirjeet Luciliukselle (Basam Books Oy, ISBN 978-952-260045-5).

Ja sillä ohjaat yleistä järkeä läpi kaiken, 12

että sen iskujen alla koko luonto tärisee. 11
sekoittuen suuriin ja pieniin valoihin. 13
Niin paljon olet synnyttänyt korkein kaikkeuden Ruhtinas. 14
Ilman sinua ei mikään synny maan päälle, Jumala, 15
ei taivaan napojen välille, eikä mereen. 16
Paitsi niitä pahoja, mitä ihmiset tekevät hulluuttaan. 17
Mutta sinähän aivan hyvin tiedät miten järjestää luontevasti, 18
miten luoda järjestys kaaoksesta sekä miten luotaantyöntävä on mieluinen sinulle. 19
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Sillä näin olet yhdistänyt kaiken, hyvän ja pahan, 20
niin, että ikuinen kaikkeuden sana tulee olevaksi. 21
Tätä sanaa kuitenkin pahat kuolevaiset pakenevat – 22
kurjat raukat, vaikka he aina kaipaavat todella hyviä asioita, 23
he eivät näe eivätkä kuuntele Jumalan kaikkiallista lakia; 24
ja kuitenkin, jos he tottelisivat sitä ymmärtäväisesti, he viettäisivät hyvää elämää. 25
Mutta järjettömästi he syttyvät ja ajautuvat yhdestä pahasta toiseen: 26
jotkut innokkaasti halaten mainetta, ei väliä kuinka jumalattomasti se on hankittu; 27
toiset taipuen juonikkuuteen ilman järjestystä; 28
ja toiset lepäillen sekä arvellen istuskelun ruumiin työksi. 29
He tekevät näitä typeriä asioita kerta toisensa jälkeen, 30
niin, että hyvä elämä muuttuu nopeasti juuri täysin päinvastaiseksi. 31
Oi Zeus, kaiken antaja, synkkien pilvien ja häikäisevän salaman valtijas, 32
pelasta ihmiset surkeasta tietämättömyydestä. 33
Oi Sinä, Isä, hajota sielusta oppimattomuus, salli kaivata mielen hallintaa 34
ja suvaitse luottaen hallita kaikkea oikeudenmukaisesti, 35
niin, että kunnioitettuna tällä tavoin, voisimme tehdä kunniaa sinulle vuorostamme, 36
laulaa tekojasi lakkaamatta kuten on sopivaa kuolevaisille; 37
sillä ei ole suurempaa kunniaa ihmisille tai jumalille 38
kuin oikeudenmukaisesti ylistää kaikkiallista, ainaista lakia. 39

Zeusta, jumaluutta ilmaistaan monin
nimin. Käsitys on yhteinen teosofian
kanssa, jossa eri uskontojen jumaluus
on sama nimityksen eroista riippumatta.
Jumaluutta ilmaistaan myös logoksena,
sanana, ajatuksena, järkenä, järjestystä
aiheuttavana voimana. Jumaluus on olemassaolon syy, omnipotentti hallitsija
niin hymnissä kuin teosofiassakin. Toki
varhainen stoalaisuus kuten teosofiakin tarkentavat kaikkivoipaisuutta mm.
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siten, että syyn aiheuttamat seuraukset
kulkevat omia latujaan yleisen lain mukaan ja eikä seurauksia voi enää muuttaa
sen jälkeen kun toiminta on suoritettu.
Jumaluus on hallitsija lain kautta. Jumala
alkusyynä on tehnyt, valinnut ja määrännyt lain, jonka mukaan maailma toimii.
Jumaluus on kuolematon ja on myös
muita kuolemattomia jumalia. Samoin
teosofiassa on lukuisia kuolemattomia
henkiolentoja porrastuksen eri asteilla.

Jumala aiheuttaa ihmisen olemassaolon,
ihminen on heijaste, kaiku Jumalasta ja
hän voi kommunikoida Jumalan kanssa
ja hänen oikea asenteensa on kunnioittaa
luojaansa. Uuden Testamentin Isä meidän
- rukouksessa tähdennetään samaa: ”pyhitetty olkoon sinun nimesi”.
Stoalaiset (Kleanthes) nimenomaisesti torjuivat Aristarkhos Samoslaisen esittämän
heliosentrisen aurinkokunnan koska katsoivat kosmoksen järjestyksen painovoimineen
olevan ristiriidassa aurinkokeskeisyyden
kanssa. Kopernikuksen jälkeen geosentrisyyteen on vaikea vedota. Kleanthes esittää yleisen järjen (koinon logon) läpäisevän
kaiken. Läpäisyllä voidaan ymmärtää järjen,
älyn, järjestyksen, ymmärryksen, siis henkisen ominaisuuden jäävän kaikkeen, olevan
kaikessa läsnä eikä vain käyvän vierailulla ja
lähtevän sen jälkeen pois. Teosofiassa tajunnan, logoksen, älyn katsotaan olevan kaikkialla ja ilmenevän muotoa luovana älynä
(katso esim. Pekka Ervast. Kaikki kirjat s.
4385 (Uusi Jumala), s. 4505 (Valoa kohti)).
Riveillä 19 ja 20 esitetään ruusuristiläisyydestä tuttua periaatetta vastaava katsantokanta
hyvän ja pahan samanarvoisuudesta, jopa
vastenmielisen rakastettavuudesta. Tämä on
Jumalan näkökulma, hän on luonut kaiken,
hyvän ja pahan. Stoalaisten mukaan ei ole
ihmisen asia arvostella pahaa vaan on kiinnitettävä pragmaattisesti huomio asioihin,
joihin voi vaikuttaa. Kyse on pahan voittamisesta, ei pahaa vastaan taistelemisesta,
mikä on yksi ruusuristiläisyyden keskeisistä
periaatteista.

Riveillä 21 – 35 kehotetaan ihmisiä paneutumaan elämän lakiin, kaikkeuden ikuiseen sanaan ja elämään sen mukaan. Tulee luopua
laiskuudesta, juonittelusta ja rahan perässä
juoksemisesta ja maineen tavoittelusta. Kehotetaan mielen hallinnan harjoittamiseen.
Kleanthesin havainnot ihmisten oppimishalukkuudesta osoittavat todellisuuden tajua:
niin yli kaksituhatta vuotta sitten kuin meidänkin päivinämme mielenmuutos ei ole ihmisten agendassa päällimmäisiä asioita.
Riveillä 35 ja 36 esitetään meidän ajallemme
vieraahko käsitys jumalan ja ihmisen suhteesta. Kehotetaan jumalaa hallitsemaan oikeudenmukaisesti, jolla ehdolla me voimme
kunnioittaa ja ylistää jumalaa. Tuntemassani
kristillisyydessä ihminen ei aseta ehtoja jumalalle. Antiikin aikana lienee ollut yleinen
tapa tehdä jumalan kanssa vaihtokauppoja;
koska minä uhraan jumalalle, tulee hänen
tehdä vastapalvelus.

Kirjallisuutta:
Ervast, Pekka. Kaikki kirjat. http://www.
ruusuristi.fi/tiedostot
Meijer P. A. (2007). Stoic Theology. Proofs
for the Exixtence of the Cosmic God and
of the Traditional Gods. Including a commentary on Cleanthes´ Hymn on Zeus
(Eburon, ISBN: 978-90-5972-202-6).
Pearson A. C. (1891). The Fragments of
Zeno and Cleanthes with Introduction
and Explanatory Notes (London: C. J.
Clay ans Sons, Cambridge University Press
Warehouse.
https://archive.org/stream/
thefragmentsofze00zenouoft#page/n3/
mode/2up)
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Suomalainen kulttuuri

Yhteistyöryhmän viikonloppuseminaari Kreivilässä 11-13.8 2017

K

Itsenäisyyden kauneus

auno aloitti laittamalla meidät Veljesketjuun, Mauri johdatti yhteislauluun, Heli viritti tunnelmaan avauspuheellaan, Tero kertoi miten harjoitus tehdään ja
näin perjantai-ilta aloitti viikonloppumme.

Kreivilän keittiön uskomattoman maukasta
kasvisruokaa ja jätimme haikeita jäähyväisiä.
Suuret kiitokset Yhteistyöryhmälle!

Harjoitukseen osallistujat olivat uutta rakentamassa. Tarkoituksena oli pohtia millaisen
Suomen haluaisin olevan 2040. Aiheina olivat: Suomalaisten luontosuhde, suomalaisten
ihmiskuva, suomalainen kulttuuri (2 ryhmää),
henkinen Suomi, sosiaalinen Suomi, kansainvälinen Suomi. Keskustelujen lopputuloksena
ryhmät loivat kuvan toiveistaan. Lauantaiiltana ryhmät esittelivät ajatuksensa muille ja
tästä kuvia viereisellä sivulla.
Lauantaina Harrie Salmanin luento, josta tarkemmin sivuilla 54-55.
Sunnuntaina Yrjö Kumilan mielenkiintoinen
luento ja paljon muuta kiinnostavaa.
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Kulttuurifilosofi-tutkija Harrie Salman esitelmä Kreivilässä 12. elokuuta

Suomi sillanrakentajana tulevaisuuden kulttuuriin

S

uomi oli pitkään lähellä ihmiskunnan alkuperäistä kulttuuria, lähellä paratiisia
ja ihmisten luontotietoisuus lähellä kosmista
tietoisuutta. Olitte myös näkijä- ja parantajakansaa, todistuksena tästä on Kalevala. Tästä
on toki aikaa ja suomalaisuuden identiteetti
hieman kateissa. Vierailin ensimmäisen kerran
Suomessa 40 vuotta sitten. Siitä ajasta Suomi
on muuttunut paljon varsinkin viimeisten 20
vuoden aikana. Näkijät ja tietäjät näkivät maailman luomistapahtumat kuten tarinat
kosmisesta munasta
ja maailman puusta.
Myös sielunkehityksen kolme sankaria Ilmarinen,
Lemminkäinen ja
Väinämöinen kuuluvat suomalaiseen
tietäjäperinteeseen. Suomalaisten geneettinen tarina tulee Itä-Aasiasta, Siperiasta, Mongoliasta ja
Japanista. Suomalaiset eivät näytä aasialaisilta, koska metsästäjät ottivat eurooppalaisia vaimoja. Geneettinen rakenne tulee
vahvimmin Pohjois-Venäjän asukkailta.

laisen kansallishengen kanava, jolle Suomen
enkeli toi tehtäväksi kääntää raamattu 1548
suomeksi. Se oli suomenkielen kirjallinen pohja. Sinä aikana alkoi rakentua kansan tietoisuus
ja Eurooppaan syntyi useita kansallisvaltioita.

600 vuoden valtakauden jälkeen Ruotsi
luopui Suomesta ja Venäjä antoi suomalaisille autonomian, valtavan henkisen lahjan.
Tsaari Aleksanteri I oli henkinen näkijä ja
halusi Suomen kehittyvän
malliksi
tulevaisuuden Venäjälle ja mahdollisuuden kehittää
omaa kulttuuria.
Venäjä oli vielä
osittain ”sivistymätön” valtio ja Suomi
hyvin järjestäytynyt.
Mitä sen jälkeen tapahtui oli ihme, kun alkoi kulttuurin nousu
ikään kuin tyhjästä luovien alojen lisäksi myös
valtiomallina. Uskomaton kukoistus syntyi
musiikissa, taiteessa, kirjallisuudessa, runoudessa, arkkitehtuurissa ja samalla nousi menneisyydestä kansakunnan tietoisuuden perusta
Kalevala. Kalevalasta, kansaneepoksesta tuli
Suomi on toiminut sillanrakentajana ja ollut uuden kansakunnan pohja.
Venäjän suojeluksessa, mutta viime aikoina
on omaksuttu paljon amerikkalaista kulttuuria. Aleksanteri I kuoli hallitsijana 47- vuotiaana
Suomi oli osa Ruotsia pitkään ristiretkien jäl- Krimillä 1815. Venäjällä elää kuitenkin vahkeen. Kristinusko oli jo täällä, sen toivat Suo- vana legenda, että hän lavasti kuolemansa ja
meen tosiasiassa munkit Konstantinopolista. jatkoi elämäänsä vaeltavana Fjodor Kuzmin
Mikael Agricola (noin 1510-1557) oli suoma- nimisenä munkkina ja hengellisenä johtaja-
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Suomalaisten luontosuhde
na. Mystiseen ensimmäiseen kuolemaan liittyi
ruumiista tyhjä arkku. Jopa Leo Tolstoi kertoi
Aleksanterin halunneen luopua vallasta ja poistua maallisesta maailmasta pyhiinvaeltajan tielle.
Tämä vaeltava munkki oli Aleksanterin näköinen, hyvin kielitaitoinen, tunsi entisiä valtioiden
päämiehiä, mutta ei ikinä puhunut omista taustoista. Kuopiossa ortodoksimuseossa kuvataan
Aleksanteri I ikoneissa.
Bulgariassa Mestari Beinsa Douno kohtasi
maansa kansallishengen 1897. Enkeli ilmestyi
ja antoi hänelle tehtäväksi olla uuden kulttuurin valmistelija. Kuudennen kulttuurikauden
tulevaksi hengeksi vesimiehen aikana kehittyisi
globaali Kristuksen uuden tulemisen aika, ei
fyysiselle tasolle vaan Kristus syntyisi ihmisten
sydämissä. Askel kohti tätä uutta kulttuuria on
valtava ja siihen tulee kuulumaan suuria vaikeuksia, olemmeko siihen valmiita? Suomen ohella koko muukin ihmiskunta tulee kohtaamaan
ensin kynnyksenvartijan tässä siirtymävaiheessa, mutta pimeiden voimien takana tulevat valon voimat.

lismissa ja tieteessä. Nyt media levittää pelkoja
ja jarruttaa kehitystä. Lenin toi Venäjälle valtavan vihan rikkaita kohtaan ja Hitler Saksaan vihan juutalaisia kohtaan. Samoin toimivat vihan
lietsojina Isiksen johtajat, Trump, Putin ja Mao.
Suomessa kynnys oli 1917 ja tämän varjon kohtaamisessa Suomi sai itsenäisyyden. Sisällissota
oli kohtaaminen pimeyden kanssa mitä ei ole
vieläkään aivan selvitetty. Ennen itsenäisyyttä
oli epäoikeudenmukaisuutta, nuoret lähes orjina maatiloilla, maanteillä kerjäläisiä ja osa lähti
pakolaisiksi Amerikkaan. Tämä varjo pitää lopullisesti selvittää ennen kuin Suomen kansa
saa tehtävänsä, johon tulee liittymään pyhää
yhteyttä luonnon pyhyyden kanssa, perinteistä
parantamista, samoin näkijöiden visionaarisia
kykyjä. Ne kaikki voimat tulevat olemaan mukana Suomessa uuden kulttuurin syntymiselle.
Harrie Salmanin eräs viesti ja haaste oli minkä
vastalahjan suomalaisuus voisi antaa Venäjälle
Aleksanterin antamasta vapaudesta. Suomella
on tärkeä suhde Venäjään ja voimme olla sillanrakentajina kuudenteen kulttuurikauteen, jota
kutsutaan myös slaavilaiseksi kulttuurikaudeksi.

Henkimaailmassa valon aika alkoi 1898 ja työtä
johtaa arkkienkeli Mikael, joka muuttaa pimeitä Anne Paalo
voimia valoisiksi. Puhdistuksen jälkeen näem- Lyhennelmä tehty muistiinpanoista
me kuinka nämä voimat alkavat toimia materia-

55

5.9.2017 21:10:08

Ruusu-Risti ry.

Rahastonhoitaja
Antti Tamminen
Merimiehenkatu 31, 00150 Helsinki
a.tamminen@netti.fi
Puh. 040-0454924

Johtaja
Jarmo Anttila
Papinmäentie 31, 00630 Helsinki
Puh. 040-516 8095
jarmo.anttila@saunalahti.fi

Ruusu-Risti ry:n jäsenmaksut
Op-Pohjola FI50 5720 9920 1090 39

Merimiehenkatu 31,
00150 Helsinki
www.ruusuristi.fi

Sihteeri
Jari Jokilehto
Nelikuja 4 F 16, 04220 Kerava
Puh. 044-341 3190
jari.jokilehto@gmail.com

Kirjallisuusseuran johtaja
Rauno Rinkinen
Auroratie 44, 02420 Jorvas
puh.040-483 4798
Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry.
Sampo FI33 8000 1500 0786 89
Kirjallisuusseuran viitenumero 1300
jäsenmaksulle (v.2017 20,00 €)
ja kirjaostosten viitenumero on 1313

56

28.8Elokuu.Sisäsivut-3_17indd.indd 56

5.9.2017 21:10:08

