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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus                                               

MATINEA 5.4.2015

Rene Descartesin lause ”cogito ergo sum”, 
ajattelen siis olen paljastaa jotain oleellista 
ihmisenä olemisesta. Meidän sielunelämäm-
me, päivätietoisuuden keskeinen sisältö on 
ajatuksia ja tunteita jotka ovat enemmän tai 
vähemmän toisiinsa liittyneitä. Suuttuneina 
tai rakastuneina emme välttämättä muodos-
ta kovin järkeviä ajatuksia. Ratkaistaessa jo-
tain matemaattista tehtävää tai jotain muuta 
sen kaltaista pulmaa, emme yleensä paljoa 
anna tunteille sijaa. Meidän tietoisuutemme 
läpi menee ajatusten virta johon vaikuttavat 
ulkoiset ärsykkeet. Muodostamme niistä aja-
tus ja tunnekuvia. Yleensä nuo ajatukset kul-
kevat tuttuja latuja ja siten toistavat itseään. 
Tunne liikkuu ehkä hitaammin perässä.

Tuttu tie helvettiin tuntuu kuitenkin tur-
vallisemmalta kuin uusi tietoisuus, eli tie 
toinen uus. Me ihmiset tahdomme olla 
onnellisia. Haluaisimme kaikkea itse mää-
rittelemäämme kivaa, joka on sitten ehtona 
sille, että olemme onnellisia. Jokaisen ko-
kemus lienee kuitenkin ollut, ettei siitä sen 
kummempaa onnea meille tullut. Aina joku 
käärme luikertelee milloin missäkin muo-
dossa kuviteltuun paratiisiin ja pilaa onnen. 
Näinhän se elämä menee ja voimme tietysti 
kehittää stoalaista tyyneyttä kohtalon kolhu-
jen ja arjen harmauden sietämiseen. 

Henkiset opettaja ovat kuitenkin meille kaut-
ta vuosi tuhansien ohjeita siihen kuinka päi-
viemme sisältö voisi olla toisenlainen. Kaikki 
alkaa meidän tietoisuudesta, mielestä ja ajat-
telusta. Dhammapada on buddhalaisuuden 
vanhimpia tekstejä. Theravada koulukunnan 
paalinkielinen versio on niistä vanhin ja tun-
netuin. Se on saatettu kirjalliseen muotoon 
ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlasku-
amme. Pekka Ervast  käänsi ensimmäisenä 
suomen kielelle tuon kirjasen 1925. Se alkaa 
mahtavilla parisäkeillä:

1. 
Kokemukset ovat tajunnasta lähtöisin, nii-
tä johtaa tajunta ja niitä tuottaa tajunta. Jos 
ihminen puhuu ja toimii epäpuhtain mielin, 
kärsimys seuraa häntä kuten kärrynpyörä seu-
raa kärryjä vetävän härän sorkkia.

2. 
Kokemukset ovat tajunnata lähtöisin, niitä 
johtaa tajunta ja tuottaa tajunta. Jos ihminen 
puhuu tai toimii puhtain mielin, onnellisuus 
seuraa häntä kuin uskollinen varjo.

3. 
Vihaansa eivät saa laantumaan ne jotka vaa-
livat ajatuksia, ”Hän solvasi minua, hän löi 
minua, hän voitti minut, hän ryösti minut”.
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4.
Vihansa saavat lauhtumaan ne, jotka eivät 
vaali ajatuksia kuten: ”Hän solvasi minua, 
hän löi minua, hän voitti minut, hän ryösti 
minut”.

5. 
Ei täällä (maailmassa) vihanpitoa koskaan 
saada lakkaamaan vihalla. Se saadaan lakkaa-
maan rakkaudella. Tämä on ikuinen laki.

(Sangharakshita 2001, engl. suom, Dhar-
machari Sarvamita)

Näin siis Buddha n. 2500 vuotta sitten. 
Mitä sitten meidän mestarimme sanoi sa-
masta asiasta. Hän kehoitti Vuorisaarnassaan 
meitä olemaan suuttumatta, toimimaan ja 
olemaan puhtain mielin, olla taistelematta 
pahaa vastaan ja rakastamaan vihollisia ja 
rukoilemaan heidän puolestaan. Tästäkin 
on jo pari tuhatta vuotta. Olemme ihmisinä 
varsin kovakorvaista väkeä. Ei näitä ohjeita 
ole suuri enemmistö edes hyväksynyt tai aja-
tellut miksikään käytännön ohjeiksi, joka-
päiväiseen elämään. Kuitenkin ne ovat juuri 
sitä. Jos haluatte olla onnellisia, niin näin pi-
täisi ajatella, tuntea ja toimia. Jokainen joka 
on yrittänyt, saa todeta ettei ainakaan heti 
niin osaa. Mutta tämän voi oppia, vakuut-
tavat kaikki todelliset henkiset opettajat. 
Pekka Ervast sanoi, ettei hän nuoruudestaan 
saakka ollut koskaan rikkonut vuorisaarnan 
ohjeita, mutta ei myöskään kokenut niitä 
täyttäneensä.

Meille on tässä päivässä anteeksiannon, po-
sitiivisen ajattelun, ilon ja myötätunnon 
suurena opettajana hänen pyhyytensä Dalai 
Lama. Eilen radiouutisissa oli maininta että 

hänen aloitteestaan Delhin yliopistossa ko-
koontui etiikka-tiede- ja kasvatus seminaari. 
Siellä pohdittiin mm. ovatko tunne ja tietoi-
suustaidot Pisa-tuloksia tärkeämpiä, kuten 
Ylen sivut otsikoivat aihetta.  Yhdysvaltain 
ja Kanadan kouluissa on alettu harjoittamaa-
mindfullnes tekniikkaan perustuvaa MindUP 
menetelmää. Se käsittää hengityksen tarkkai-
lua, ympäristön havainnointia, optimismia, 
ja sosiaalisia taitoja, myötätuntoharjoituksia-
yms. Tällä on saatu hyviä tuloksia aikaan ja 
jopa matematiikan taidot samalla paranivat.

Bhutan on valtio jossa on asetettu tavoitteek-
si bruttokansanonnellisuus. Se on havaittu 
lisääntyvän myötätuntokasvatuksella. Dalai 
Lama on todennut että tässä ajassa uskon-
nolliset temppelit eivät ole yhtä tärkeitä kun 
koululaitokset.  ”Moderni, täysin maallinen 
eettinen kasvatus on ainoa toivomme. Vain 
sen kautta voimme saada maailmanrauhan. 
Hän on oikeassa, sillä uskontojen kautta 
tilanne näyttää vain kärjistyvän. Eettinen 
arvo-opetus yhdistettynä mielenhallintame-
netelmiin ilman uskonnollista painolastia 
kuulostaa minusta aivan loistavalta. Sillä yhä 
maallistuvampi maailma kaipaa totuudellisia, 
tieteellisesti tutkittuja ja todistettuja esityksiä 
siitä että näin kannattaa toimia. Monet eivät 
halua edes kuulla, että Buddha tai Jeesus ovat 
niin sanoneet.  Mutta silloin, kun se on to-
distettu tieteen menetelmin, niin se voidaan 
uskoa. 

Teosofia sanoo että ajatus on jo teko. On tur-
ha kuvitella etteikö väärillä, vihan, kateuden, 
katkeruuden ja epärehellisyyden täyttämillä 
ajatuksilla olisi vaikutusta meidän jokapäiväi-
seen elämään. Ne muovaavat kohtaloamme 
ja kokemuksiamme. Totuudellinen, tuomit-
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sematon, arvostelematon ja anteeksi antava 
mieli suo meille ilon ja onnen hetkiä joka päi-
vä. Se antaa meille mahdollisuuden olla tie-
toisessa, myötätuntoisessa ilmapiirissä, jossa 
loistaa vähitellen yhä kirkkaammin, se mikä 
kerran pääsiäisaamuna nousi loistamaan, ja 
joka meidänkin maallisuuden haudasta voi 
nousta ja loistaa; Kristus meissä, kirkkauden 
toivo.

Aivan kuten siemenen täytyy kuolla jotta siitä 
syntyisi uusi elämä, myös persoonallisen egon 
täytyy kuolla jotta siinä syntyisi Kristus, kor-
keampi buddhinen tietoisuus, valaistunut rak-
kausjärki. Vasta se meidät lunastaa lopullisesti 
harhasta ja itsekkyydestä. Jeesus Kristus näytti 
tien johonkin vielä suurempaan salaisuuteen 
ylösnousemuksellaan. Hän näytti että aine, 
Maya, voidaan täydellisesti voittaa ja lunastaa.

Kiitokset Jarmolle!
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Matinean innoittamana...
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Jarmo Anttila

Puhe vuosijuhlan avajaisissa 2015

Nämä vuosijuhlat kulkevat perinteisen 
tavan mukaan yhden prinsiippim-
me, olemuspuolemme, merkeissä. 

Siirtyminen prinsiipistä toiseen tapahtuu 
aina 14 pv marraskuuta, järjestömme perus-
tamispäivän mukaan. Olemme nyt alemman 
manaksen eli menttaaliprinsiipin vuodessa. 
Teosofiassa puhutaan yleisesti ihmisen eri 
ruumista, mutta Pekka Ervast kuitenkin ko-
rostaa ettei meillä tavallisina totuudenetsijöi-
nä ole vielä organisoituneita astraali- ja men-
taliruumiita. Emme ole niillä tasoilla vielä 
itsetietoisia. Vasta samporetkeläiset, jotka 
kulkevat tiedontietä, omaavat organisoidut 
astraalis-menttaaliset käyttövälineet eli vesi 
ja ilmaruumiit. Meillä on tietysti tunteita 
ja ajatuksia, tämä persoonallinen sielunelä-
mä, mutta niin kauan kun emme niitä täy-
sin hallitse, niin ne eivät ole organisoituneita 
ruumiita kuten tämä meidän fyysis- eetteri-
nen ruumiimme. Puhdistuksen tiellä teem-
me mietiskelyn ja palvelun avulla kuitenkin 
työtä sen eteen, että ne vähitellen tulevat 
organisoiduiksi ruumiiksi. Meidän kaikki 
olemuspuolemme ovat lahjaa enkeli hierar-
kioilta. Järjen leiman painoi meihin korkein 
tunnettu hierarkia serafit , rakkauden herrat, 
kuumanvantarassa.  Manaksen luonto on 
kaksinainen. Ylempi manas on jälleensynty-
vä minuutemme eli korkeampi minä ja alem-
pi manas on meidän ajatus- ja menttaaliprin-
siippimme.

Se on tämä persoonallisen päivätietoisuuden 
sielunelämä joka sanoo , Minä olen,  ja ero-
tuksena muista lisää vielä nimensä.

Älyn, ajattelun  kehitys  on ollut valtavan 
pitkä prosessi ihmiskunnassa. Voidaan pu-
hua vuosimiljoonia pitkästä evoluutiosta. Me 
täällä kristikunnassa olemme saaneet kuul-
la että ihmiset lankesivat paratiisissa syntiin 
syötyään Hyvän ja Pahan tiedon puusta. Hei-
dät piti karkottaa paratiisista, etteivät he olisi 
syöneet vielä Elämänpuusta ja tulleet kuole-
mattomiksi. Tuo syntiinlankeemus oli alku 
ihmiskunnassa pitkälle tielle tässä koulussa 
jossa ensimmäinen vastakohtapari nautinto 
ja kärsimys alkoivat meitä kasvattaa. Tuo-
hon tapahtumaan liitetään myös näköaistin 
kehitys eli ihminen tiedosti olevansa alasti ja 
jakautumut kahteen sukupuoleen . Tämä ta-
pahtui muinaisella Lemuria mantereella ,joka 
sijaitsi nykyisen Tyynenmeren alueella. Sitä 
seurasi myyttinen Atlantis joka oli nykyisen 
Atlantis meren alueella . Sen tuho on esitetty 
vedenpaisumuskertomuksessa. Olemme vielä 
keskellä tuota hyvän ja pahan koulua. Vain 
harvat ovat päässet niin pitkälle, että ovat voi-
neet nauttia Elämänpuun hedelmiä ja tulleet 
kuolemattomiksi. 

 Älyn voimien kehitys on kuvattu Kalevalassa 
Tulen synty runoissa. Tulta iski ilman Ukko, 
valahutti valkeata, miekalla tuliterällä. Tuo ki-
pinä päätyi ilman impien tuuditeltavaksi ka-
paloihin. Mutta tuli tuhmalta putosi ja alkoi 
saada tuhoa aikaan maan päällä. Lusifer , va-
lon tuoja, on  taivaisessa kodissaan sama kuin 
Kristus, mutta maahan langetessaan muuttuu 
Saatanaksi. Himojen, halujen ja itsekkyyden 
virvatulet meitä yhä villitsevät ja ajavat mo-
nenlaiseen hulluuteen. Kreikkalaisten taru-
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jen sankari Prometeus  ryösti tulen jumalilta 
taivaista ja sai sen myötä kärsiä kallioon eli 
aineelliseen ruumiiseen kytkettynä. Ilmari-
nen on ruusuristiläisen tulkinnan mukaan se  
Kalevalan sankari joka edustaa järjen kehitys-
tä ihmiskunnassa. Seppänä hän työskentelee 
tulen, ilman, veden ja raudan kanssa. Tuli on 
se jumalainen järki, tulikipinä meissä kaikissa 
ja rauta on alempi ymmärrys, rautainen loo-
ginen ajattelu. Kalevala  toteaa:

       Ilma on emoja ensin
       Vesi vanhin veljeksistä

       Rauta nuorin veljeksistä
       Tuli kerran keskimmäinen

Tuli on siis vielä lupaus, mahdollisuus , mut-
ta toistaiseksi vielä valo loistaa pimeydessä 
eikä pimeys sitä käsitä. Mutta jokaisen ih-
misen elämässä tulee hetki että hän alkaa 

kysyä. Mitä tämä elämä oikein on? Kuka 
minä olen? Onko tässä elämässä tarkoitusta 
ja järkeä? Hänestä tulee totuudenetsijä. Ka-
levala kuvaa tuota vaihetta sanoen että rauta 

kyllästyy lojumaan laiskana, ouostui oloansa, 
ikävystyi aikojansa. Silloin tapahtuu heräämi-
nen.

    Olipa aikoa vähäinen
    Rauta tahteli tavata

    Vanhempata veikkoansa
    Käyä tulta tuntemahan

Mutta kun se joutuu tulen tuville niin se heti 
kyllä säikähtää ja pyytää päästä pois. Kun sit-
ten otetaan tulesta niin kohtalon kovat iskut 
alkaa sitä muovata. Sillä päästä pois tietämi-
sen tuskasta on pyyntö mahdoton. Ylemmän 
järjen valossa ihminen saa huomata oman 
epätäydellisyytensä ja puutteensa. Ylempi 
järki sanoo ettei tuli polta tuttuansa, herjaele 
heimoansa, vaan se tekee raudasta tarpeellisia  
työkaluja. Paavali kehoitti meitä pukemaan 
yllemme jumalisen sotisovan, hengen mie-
kan ja kilven taistelussa ilmavallan hallitsijoita 
vastaan. Jokaisen totuudenetsijän tulee takoa 
itselleen Hengen miekka, jolla puolustaa to-
tuutta valhetta ja harhoja vastaan. Rauta va-
littaa kohtaloaan tulessa ja taottavana, mutta 
seppä Ilmarinen epäilee että rauta raivok-
si rupeaa jos sitä ei työstetä loppuun. Rauta 
vannoo ettei se koskaan tee pahojaan vaan 
on vain kelpo työkalu,  ei vuodata verta vaan 
tyytyy syömään vain puuta ja kiveä. Ilmari-
nen muokkaa raudan teräksiseksi työkaluksi 
eli järki kasvaa elämän koulussa yhä teräväm-
mäksi ja kestävämmäksi.

Ollakseen todella hyvä työkalu täytyy teräs 
karkaista vedessä. Vesi on astraalimaailman 
symboli tässä tapauksessa. Järki täytyy ko-
etella tunteiden maailmassa. Jos se on puhdas 
niin niiden yhdistelmä on tunneäly. Tasapai-
no tunteen ja ajattelun välillä. Mutta jos vesi 
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eli tunnemaailma on itsekäs ja epäpuhdas 
niin työ epäonnistuu. Imarinen pyysi me-
hiläistä tuomaan mettä ja simoa jotta vesi 
olisi hyvää , mutta herhiläinen kuuli sen ja 
toi  hiien hirmuloita, kusiaisen kutkelmia ja 
käärmehen kähyjä.
 

Sai siitä teräs pahaksi, 
 Rauta raivoksi rupesi,

Söi kuin koira kunniansa,
Veisti, raukka, veljeänsä,

Sukuansa suin piteli,
Veren päästi vuotamahan,
Hurmehen hurahtamahan.

Kauhistuttavaa on itsekkään  järjen työ hii-
den hirmujen palveluksessa yhä edelleen ih-
miskunnassa.

Sodat ovat suurinta pimeyttä mihin ihmis-
kunta on langennut. Murto-osalla aseisiin 
käytetyistä varoista ratkaistaisiin monet ih-
miskunnan ongelmat. Mutta kuinka usein 
me olemme itse olleet tuskissa tulisen synnyn 
ja luvanneet , kuten rauta , parantaa tapam-
me. Olemme kuitenkin lupauksemme pettä-
neet.

Mutta kuten saduissakin saa nuorin veli aina 
prinsessan ja puoli valtakuntaa. Samoin saa 
meidänkin alempi järki ,opittuaan palvele-
maan, lopulta Pohjan neidon omakseen. Sitä 
ennen on vain suoritettava ansiotyöt. Ilma-
risen ensimmäinen ansiotyö on kyntää oma 
menttaalitaso pois itsekkyyden palveluksesta. 
Ajatusten hillintä on todellista Hiiden hir-

ven hiihtämistä kiinni, kuten Lemminkäisen 
vastaava työ oli. Ilmarinen sai neuvon takoa 
kultainen aura ja pukeutua rautahaarniskaan. 
Kultainen aura on puhdas ajattelu ja se näkyy 
ihmisen aurassa kullakeltaisena värinä. Siksi 
pyhimyksille kuvataan aina kultainen säde-
kehä pään päälle. Me täällä Ruusu-Ristissä 
uskomme että tutustuminen teosofiaan ja 
sen maailmankatsomuksen omaksuminen 
on jo tuon kultaisen auran takomista. Kun 
siihen lisätään mietiskely ja palvelu on se jo 
sitten kyisen pellon kyntämistä. Mitä pidem-
pään on pelto ollut kesannolla sitä kovempi 
työ on sen kyntäminen ennen kuin päästään 
kylvötöihin. Vihamies tulee ja kylvää lustetta 

sekaan, halla voi koetella, tulee kuivuus tai 
sataa liikaa. Lopulta on tuo työ korkeamman 
kädessä. On niin paljon mitä meidän persoo-
nallinen järkemme ei voi nähdä eikä ymmär-
tää. Se on pimeä kova rauta , josta voi tulla 
kuitenkin työkalu tulen ja taivaisen takojan 
käsissä. Silloin se on valaistunut rakkausjärki 
joka nöyrästi taivuttaa päänsä ja sanoo: ” Ta-
pahtukoon sinun tahtosi Isä”.
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Jossakin tuolla

Jossakin tuolla tunteen takana,
järjen toisella puolella,

on joukko tahtovia ihmisiä.

He toimivat yksin, kaksin ja ryhminä.
Kokoontuvat aika ajoin tapaamaan,

työskentelemään ja iloitsemaan yhdessä.

Löytäessään luovuuden toisistansa
he kaivavat omaa sisintänsä 

ja nousevat hengen korkeuksiin.

Arjen aherrus kutoo huolineen heidät verkkoon.
Hiljainen sydämen kuiske pitää liekkiä yllä

paloa auttaa ja palvella ihmistä.

Olen osa tuota joukkoa,
olen erillään heistä

mutta ikuisesti yhdessä.

Matti Koskinen
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100 vuoden takaa

Mitä on rakkaus

Rakkaus ei ole mikään muoto, ei mi-
kään fyysillisillä aistimillamme ha-
vaittava esine, vaan se on jonkinlai-

nen voima, jonka tunnemme vaikuttavan 
itsessämme.

Kun rakkaus on voimaa, niin ymmärtääk-
semme rakkauden olemusta meidän täytyy 
ensin oppia ymmärtämään yleensä voiman 
olemusta. Fyysillisellä tasolla me havaitsem-
me ainehiukkasten välillä vallitsevan voi-
man, kohesionivoiman, joka pitää kiinteät 
kappaleet koossa ja siten estää niiden hajo-
amisen. Ei mikään kappale, eivät edes ko-
vimmatkaan metallit ole mitään yhtenäistä 
jakamatonta ainetta, vaan ne ovat muodos-
tuneet pienistä ainehiukkasista, molekyyleis-
tä ja atomeista, jotka adhesioni- ja kohesio-
nivoimien avulla pysyvät kiinni toisissaan ja 
erkanevat vasta sitten, kun joku vastakkai-
nen voima alkaa niihin vaikuttaa. Kiinteillä 
kappaleilla tämä koossapitävä eli puoleensa-
vetävä voima on hyvin suuri, nesteillä se on 
pienempi, ja kaasuilla ei ole enää ollenkaan 
varsinaista kohesionivoimaa, vaikka niilläkin 
on vielä atomeissa heikompaa koossa pitävää 
voimaa, jonka avulla kaasuatomit pysyvät 
koossa ja säilyttävät erikoiset ominaisuuten-
sa.

Puoleensavetävälle ja koossapitävälle voimal-
le vastakkainen voima on muunmuassa läm-
pö, joka muuttaa kiinteän kappaleen nes-
teeksi ja nesteen kaasuksi, tai toisin sanoen 

voittaa kohesionin eli kappaleen koossapitä-
vän voiman. Lämpö ja muut samanlaiset voi-
mat, kuten esimerkiksi säteily- ja valovoimat 
ovat hajottavia ja poistyöntäviä voimia, jotka 
tekevät karkean ja hitaasti värähtelevän aineen 
hienommaksi ja nopeammin värähteleväksi, 
s.o. elvyttävät aineessa piilevää henkeä.

Vetovoimaa voidaan sen koossapitäväisyys- ja 
puoleensavetäväisyysominaisuuksiensa puo-
lesta verrata ottamiseen, tai oikeammin sa-
noen, siihen voimaan, joka toimiessaan ihmi-
sen tunne- ja älyruumiissa aiheuttaa ottamis-
halun, ja kun säteily-, valo- ja lämpövoimien 
ominaisuuksia ovat omasta itsestään pois-
työntäminen ja toisten eloon herättäminen, 
niin voimme verrata niitä antamiseen, tai 
tarkemmin sanoen, siihen voimaan, joka ih-
misessä synnyttää antamis- ja auttamishalun. 
Me olemme täten löytäneet kaksi vastakkaista 
voimaryhmää, mutta tarkemmin niitä tutkit-
tuamme huomaamme, että ne ovatkin aino-
astaan yhden voiman, yhden suuren ainoan 
Elämän eri ilmennyksiä.

Suuri voimakas järkiolento Logos heräsi en-
nen luomiskauden alkua ilmenemättömässä 
Jumaluudessa. Hän rajoitti itsensä piirtäen ra-
jattomaan Kaikkeuteen oman toimintansa ke-
hän. Mutta mitä tämä merkitsee? Hän itse ja 
hänen voimansa ovat kotoisin ilmenemättö-
mästä Jumaluudesta. Ilmenemättömän näkö-
kannalta katsottuna on Logoksen itsensä ra-
jottaminen ja ilmentäminen antamista, mutta 
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Logoksen yksilöityneen muodon kannalta se 
on ottamista. Antaminen ja ottaminen, sä-
teily- ja vetovoimat ovat siis luomiskauden 
alussa sama asia katsottuna eri näkökannoil-
ta, ne ovat samaa voimaa, kaiken olevaisen 
alkuvoimaa.

Mutta miten tämä todellinen alkuvoima il-
menee kehityksen jatkuessa? Ensin se ilme-
nee vetovoimana. Syntyy ääretön joukko 
voimakeskuksia, joissa Logoksen luomisvoi-
man avulla ilmennetyt alkuelämänhiukkaset 
muodostuvat hengeksi ja aineeksi. Aine ke-
hittyy yhä kiinteämmäksi ja kiinteämmäksi, 
kunnes se muodostaa kivikunnan. Elämänä 
esiintyvä henki painautuu yhä syvemmälle ja 

syvemmälle aineeseen siten, että siinä sen ol-
lessa buddhisella tasolla herää eristäytymisen 
kaipuu, joka pakottaa sen laskeutumaan älyta-
solle, jossa se lopullisesti eristäytyy ja kadottaa 
itsekkyyden vaikutuksesta puolueettomuuden 
tuntemisen ja totuuden näkemisen. Tunne-
tasolle saavuttuaan elämä ilmenee pyyteinä 
ja himoina sekä joutuu sokean vihan valtaan 
kaikkea sitä kohtaan, joka on sen oman eris-
täytyneen elämän ulkopuolella, ja fyysillisel-
lä tasolla se vihdoin vaipuu tiedottomuuden 
uneen kivikunnan eli ottamansa aineen kiin-
teään vaippaan kääriytyneenä. Luomiskau-
den alkupuolella ja yleensä koko alaspäisellä 
kaarella tämä olevaisen alkuvoima ilmenee 
ottamisena, koossapitävänä ja puoleensavetä-
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vänä voimana siten, että me tunnemme sen 
erinimisenä, kuten esimerkiksi itsekkyytenä, 
vihana ja painovoimana, riippuen siitä, min-
kä tason tai alitason aineessa ja minkä kokoi-
sissa ja luontoisissa kappaleissa ja olioissa se 
kulloinkin toimii.

Elämän, yleis-elämän eli Logoksen elämän 
siirtyminen alaspäiseltä ylöspäiselle kaarel-
le tapahtuu silloin, kun Logos keskitettyään 
itsensä aurinkoon alkaa säteillä ja vuodattaa 
elonvoimaa ympärilleen. Tämä on ylöspäisen 
kaaren alku. Mutta samoin kuin antaminen 
ja ottaminen, säteily- ja vetovoimat olivat sa-
maa voimaa luomiskauden alussa, samaten 
ne ovat sitä nytkin. Säteilyvoima on Logok-
sen kannalta katsottuna antamista, mutta 
ilmenemättömän Jumaluuden kannalta kat-
sottuna ottamista. 

Sekä ilmennyt ja ilmenemätön Jumaluus 
ovat kuitenkin ainoastaan osia Kaikkeudesta 
tai kaksi Sen erilaista ominaisuutta eli ole-
muspuolta, mutta kummassakin tapaukses-
sa voidaan kysyä: Keneltä ja mitä Kaikkeus 
voisi ottaa, ja kenelle ja mitä Kaikkeus voisi 
antaa? Kaikkeus ei voi ottaa keneltäkään mi-
tään eikä antaa kenellekään mitään, sillä ei 
ole ketään, jolta Se voisi ottaa tai jolle Se voi-
si antaa, eikä mitään, mitä Se voisi ottaa tai 
antaa. Paitsi Kaikkeutta ei ole olemassa ke-
tään eikä mitään, ja kaikki mikä on, on aina 
Kaikkeudessa, eikä sitä voida Siitä minne-
kään siirtää. Ilmenemättömän ja ilmenneen, 
olemattomuuden ja olemassaolon käsittävä 
Ainoa Kaikkeus ei ota eikä anna, ei vihaa 
eikä rakasta, ei vedä puoleensa eikä säteile; 
ainoastaan Korkein Olevainen voi suhtautua 
Ilmenemättömään kahdella eri tavalla, se voi 
eristäytyä siitä ja sulautua siihen. Alaspäinen 
kaari on eristäytymistä, vihaamista, himoitse-

mista ja ottamista; ylöspäinen kaari on sulau-
tumista, rakastamista, tietämistä ja antamista, 
se on aineen hajoamista, hengen ja tajunnan 
kehittymistä ja yhtymistä Logokseen sekä Lo-
goksen sulautumista Ilmenemättömään. Elä-
mä ilmenee ylöspäisellä kaarella fyysillisellä 
tasolla ainetta hajottavana voimana, tunne-
tasolla ylevän nautinnon ja onnen tunteena 
sekä saatuaan heijastusta buddhiselta tasolta 
yksilöihin kohdistuvana säälinä ja rakkau-
tena, älytasolla tietoon, totuuteen ja oikeu-
teen pyrkimisenä sekä kaikkien hyvinvoinnin 
edistämishaluna ja buddhisella tasolla kaik-
kea olemassaolevaa rakastavana, puhtaana ja 
todellisena rakkautena ja ykseyden tunteena.
Voiman olemusta ja alkua täten tutkittuam-
me huomaamme, että rakkaus ei olekaan 
muuta kuin kaiken olevaisen alku- eli perus-
voiman ilmennystä, vaikutusta ja toimintaa 
buddhisella tasolla elämän ylöspäisellä kaarel-
la. Rakkauden toiminta suuntautuu buddhi-
selta tasolta ulospäin, kohti Ilmenemätöntä, 
mutta sen vaikutukset ja heijastukset tun-
tuvat alaskinpäin ja aikaansaavat toimintaa 
vielä fyysilliselläkin tasolla. Rakkaus on voi-
ma, jota buddhisella tasolla olevat tajunnat 
käyttävät kehittyäkseen jumaliksi, mutta 
sen käytäntö synnyttää ikäänkuin pyörteen 
alemmillakin tasoilla, joten jokaisen, joka on 
tarpeeksi herkkä voidakseen tuntea sellaisten 
pyörteiden vaikutusta, alemmat ruumiit alka-
vat värähdellä siten, että ne herättävät niissä 
piilevän buddhisen tason aineen toimin-
taan, joten heissä vähitellen alkaa muodostua 
buddhinen ruumis.
                                                                                                                                             A.A.S.
Tietäjä
Teosofinen Aikakauskirja
Heinä- ja elokuu 1915
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Vaeltaja virsi

Ihmisten lapset työnsivät minut 
luotaan oppini takia,
sillä heidän oppinsa 

ei ollut minun.
He kielsivät toisiltaan 

vapauden ja oikeuden pyrkiä 
totuuteen ja onneen, 

kukin omalla tavallaan —
ja minulle, 

joka toisin eli ja toisin opetti, 
he huusivat kauhistuen: 

sinä maailman ja mammonan orja!
Ja rupesivat minua panettelemaan, 

sillä he tahtoivat, 
että minäkin olisin ollut pyhä 

heidän mielensä mukaan.

Mutta minun sydämeni 
on täynnä sääliä, 

sillä elämän henki, 
jota ihmiset nimittävät jumalaksi, 

tuntuu puhuvan minun sydämessäni.
Ja minä soisin, 

että kukin ihminen murtaisi 
elämän kahleet ja pahan vallan 

omalla tavallaan 
ja toisi sielustaan esille 

mitä siinä piilee.
Sillä minä näen, 

että elämä on minulle 
rikas antaja ja kostaja kova 

ja jokaiselle niin kuin minulle.
Sen tähden on oppini, 

että tahto on ihmislapsen 
ja elämä hänen silmäinsä aukaisija.

"Vaeltaja"
Omatunto 1905
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Pekka Ervast

Totuus

"Mikä on totuus?" kysyi enemmän kuin 
kahdeksantoista sataa vuotta sitten sivistynyt 
ja korkeassa asemassa oleva roomalainen yk-
sinkertaisen galilealaisen puusepän pojalta. 
Miten paljon sisältyikään näihin muutamiin 
sanoihin, miten paljon sisältyikään siihen 
välinpitämättömään ja väsyneeseen sävyyn, 
jolla ne lausuttiin! Intohimoinen sielu, joka 
oli koettanut kaikkea, mikä elämässä näytti 
kauniilta; ajatteleva sielu, joka oli katsonut 
elämän turhuutta silmiin, mutta ei ollut vie-
lä milloinkaan saanut tyydyttävää vastausta 
niiltä monilta, jotka sanovat ratkaisseensa 
elämän arvoituksen – ihminen, joka oli kah-
den rinnassaan asuvan minänsä repimä, joka 
oli kykenemätön löytämään sitä lohdutusta, 
joka antaa lepoa, sitä tietoa, joka lohduttaa.

Ja Pilatuksen kysymys on ilmassa kautta ai-
kojen, sillä Galilean profeetta vaikeni, vaiti-
olo oli ainoa, joka antoi syvän vastauksensa. 
Eikä tähän kysymykseen ole vieläkään vas-
tattu, missä paljon ihmisiä on ollut koolla, 
eivätkä ne tuhannet yritykset vastata siihen 
sanoin ole olleet muuta kuin loistavia me-
teoreja, jotka ovat hetken loistaneet hävi-
täkseen seuraavassa hetkessä äärettömyyden 
pimeyteen.

Mutta eikö sitten voida antaa vastausta tä-
hän kysymykseen? Eikö valo milloinkaan 
valkene ihmiselle, onko hänen aina hapuil-
tava pimeässä, eikö hän milloinkaan saa 
selvästi nähdä tietä, jota hänen on kulkemi-
nen? Tietämättömyydestäkö Kristus vaikeni?

Ei suinkaan. Ei ole ainoatakaan ihmistä, joka 
ei olisi, vaikkapa vain kerran elämässään, tun-
tenut sanomatonta riemua olemassaolosta, 
kaiken ylittävää rauhaa sielussaan, ja joka ei 
sellaisina hetkinä olisi tahtonut antaa tämän 
tunteensa koko maailmalle; on tuhansia, jot-
ka ovat osanneet tämän ilmaista – vaikkakin 
epätäydellisesti — lauluin, sanoin, värein; ja 
on eräitä harvoja, jotka ovat läpi koko elä-
mänsä kulkeneet tässä autuaallisessa valossa 
ja jotka sen tähden ovat voineet sanoa: minä 
olen totuus, tie ja elämä.

Järjestelmät eivät voi milloinkaan ratkaista 
tätä polttavaa kysymystä, sanat eivät voi mil-
loinkaan selittää, mitä totuus on sille, joka ei 
tunne totuutta sydämessään. Kuinka Jeesus 
vastaisi Pilatuksen kysymykseen? Mitä vastaa 
jumalallinen totuus epäilevän ja väsyneen sie-
lun vetoomukseen?... "Minä seison edessäsi. 
Etkö näe minua? Etkö omasta sisimmästäsi 
löydä minun heijastustani?..." Eikö Kristus 
ollut koko elämänsä aamusta iltaan saakka 
vastannut ja jälleen vastannut tähän samaan 
kysymykseen? Eikö meitä kaikkia, iloisia ja 
surullisia, aina ympäröi totuuden läsnäolo, 
jumalallinen valo? Eikö vain meidän omasta 
heikkoudestamme johdu, että aina peitämme 
silmämme päästäksemme näkemästä säteile-
vää aurinkoa?Aivan varmasti se johtuu heik-
koudestamme. Tiedämmehän liiankin hyvin, 
että sokaistuisimme ylenmääräisestä kirkkau-
desta. Totuus on ikuisuutta, äärettömyyttä, 
muuttumatonta elämää. Kuinka voisimme-
kaan muuta, me ajalliset ihmisparat, kuin 
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tuntea heikkouden pelkoa ajatellessamme 
pohjattomien syvyyksien syliin heittäytymis-
tä? Mutta houkka on se, joka pelätessään so-
kaistuvansa auringon valosta sulkee silmänsä 
sen lempeältä hohteelta, ja houkka se, joka 
ikuisuuden kylmää syleilyä pelätessään ta-
kertuu ohimenevään ja äärelliseen sen sijaan 
että astuisi siihen lämmittävään elämään, 
joka virtaa avaruuksien syvyyksistä... Mitä 
on totuus? Tähän kysymykseen vastataan 
joka päivä ja joka hetki – emmekä me sitä 
huomaa. Tähän kysymykseen vastataan joka 

kerta, kun avulias käsi ojennetaan kärsivälle 
veljelle joka kerta, kun ihminen äärettömässä 
säälissä unohtaa itsensä toisten tähden. Tähän 
kysymykseen vastataan joka kerta, kun tuu-
lahdus ikuisesta rauhasta tunkeutuu ihmis-
sieluun.

(Kieliasua nykyaikaistettu)
"Teosofisk Tidskrift", 1-2, 1901
Ruusu-Risti – marraskuu 1934
Pekka Ervast
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Ihmiskunnan tiellä

Tien ohesta tempomia

Päättyvän vuosisadan loppupuolta en-
nustettiin yksilöllisyyden nousuksi ja 
ennustus näyttää toteutuneen. Uskot-

tiin, että ihmiset eivät ainakaan täällä länsi-
maissa olisi ajetuksiltaan, aatteiltaan, toimin-
naltaan massaa, vaan olisivat alkaneet käyttää 
omia aivojaan, kenties sydäntäänkin, raken-
taakseen oman elämänsä puitteita.

Kehitys ei kuitenkaan näytä tapahtuneen 
toiveiden mukaisesti. Yksilöllisyyden nousua 
pidettiin, ja pidetään, henkisyyden kasvuna. 
Näin sen ovat ymmärtäneet ainakin teoso-
fiset ajattelijat, muun muassa Pekka Ervast, 
joka puhui ja kirjoitti yksilön ja yksilöllisyy-
den merkityksestä 
monissa eri yhte-
yksissä. Massoja 
puuduttaneen so-
kean uskon – oli 
se sitten uskon-
nollista tai aineel-
lista – sijaan oli 
kasvava yksilöitä, 
jotka itsenäisesti 
pyrkisivät suu-
rempaan tietoon 
ja taitoon niin älyn, tunteen kuin tahdonkin 
alueilla.

Me ihmiset olemme todella yksilöityneet. 
Sukulaisuus- ja perhesiteet ovat höltyneet 
niin, että melkoinen joukko ihmisiä on it-

sensä ”yksinhuoltajia”. Monet entiset suuret-
kin aatteet ovat väljähtyneet, mikä näkyy jo 
siinä arkisessa ilmiössä, että ei haluta liittyä 
yhteen toimimaan jäseninä yhdistyksissä tai 
muissa yhteenliittymissä. Yhteiskunta ei ole 
enää niin kiinteä kuin aikaisemmin, yhteiset 
asiat eivät kiinnosta. On mieluisampaa vetäy-
tyä omaan kuoreensa. Tämä tietenkin koskee 
erityisesti länsimaita, mutta ei liene vierasta 
muissakaan kulttuureissa.

Kehityksessä on varmasti myönteistäkin, oi-
keastaan se on pohjaltaan myönteistä, eri il-
menemismuodoissaan. Oma persoonallinen 
etu on noussut yhteisen edun ja yhteenkuulu-

vuuden yläpuolelle, 
eikä sitä pidetä mi-
tenkään paheksut-
tavanakaan. Selvästi 
tämä näkyy eten-
kin talouselämän 
alalla, missä kaiken 
toiminnan täytyy 
tuottaa tulosta ja 
taloudellista hyötyä, 
mutta ajatustapa on 
levinnyt laajemmal-

tikin, jopa kulttuurin ja uskonnon piiriin. 
Yksilöllisyydestä on päästy vasta itsekkyyden 
asteelle, tai paremmin sanoen, laskeuduttu 
siihen.

Tällaisia ikäviä ajatuksia on tullut mieleen, 
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ja olen yrittänyt löytää niille edes osittaista 
selitystä. Kysymyksessähän on ihmiskun-
nan yhteinen vitsaus pahan ongelma, pahan 
ilmeneminen, pahan ainakin näennäinen 
ylivalta. Miksi me ihmiset olemme pahoja, 
teemme pahaa, ajattelemme pahaa? En mis-
tään muualta kuin teosofiasta ole löytänyt 
näkemystä, joka antaisi järkeä ja tunnetta 
tyydyttävän vastauksen: ihmiskunta elää 
sellaista kehityksensä vaihetta, jossa sen on 
opittava tuntemaan paha kaikissa eri muo-
doissa. PE:n sanoin (Christosophisia perus-
kysymyksiä I, s 134): ”Meidän ihmiskun-
tamme on ratkaisemassa pahan ja kärsimyk-
sen ongelmaa ja odottaa sitä päivää, jolloin 
ihmiskunta pääsee vapaaksi pahuudesta, 
synnistä, ristiriidoista.”

PE:n näkemyksessä on mielenkiintoista, että 
hän puhuu ihmiskunnasta, siis kollektiivista. 
Sen kohtalosta ja kehityksestä on kysymys, 
ei ensi sijassa yksityisen ihmisen. Ihmiskun-
ta käy koulua jonkin suuren suunnitelman 
mukaan, ja meistä jokainen on osallisena 
siinä koulussa. Me emme voi tempautua irti 
muusta ihmiskunnasta, emme elämässä em-
mekä kuolemassa.

Pahan ongelman tarkasteleminen kokonai-
suudesta käsin on totuudenetsijälle vapaut-
tavaa. Se etäännyttää omasta pienestä minäs-
tä, vahvistaa uskoa elämän lakisiteisyyteen 
ja kehitykseen. Sen sisäistäminen merkitsee 

ennen muuta, että askel kohti oikeaa yksilöi-
tymistä on tullut mahdolliseksi.

Elämän koulussa kaikki ihmiset lopulta saa-
vuttavat asetetun päämäärän. Mutta oppimi-
nen on varsin hidasta, jos se jätetään pelkäs-
tään kuin luonnon varaan. Sen vuoksi kaikki 
suuret uskonnot ja ajattelijat ovat aina kehot-
taneet ihmisiä kehittämään itseään, kiirehti-
mään askeleitaan eli toisin sanoen yksilöity-
mään. Ihmiskunta tarvitsee näet oppaita ja 
auttajia niiden jumalien ja mestareiden lisäk-
si, jotka ovat työssä mukana alusta loppuun. 
Tämän yksilöitymisen kantavana voimana on 
epäitsekkyys ja rakkaus hyvyyteen ja totuu-
teen. Se on myönteistä yksilöitymistä, sillä se 
merkitsee ihmiskunnan raskaan taakan nosta-
mista omille harteille, pahan voittamista kol-
lektiivisesti.

Kun pahan mysteeri on opittu, ihmiskunta 
siirtyy uudelle luokalle, uuteen oppimisen 
vaiheeseen. Emme tiedä, milloin näin tapah-
tuu, mutta siitä voimme olla varmat, että tie 
on ennalta jumalien säätämä ja ohjaama jat-
kossakin. Mutta se tie käy ihmisyksilöiden 
kehityksen kautta. Meitä auttavat jumalat tar-
vitsevat työssään työtovereita, joiksi ihmiset 
on kutsuttu. Yksilöitä.

Matkamies
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Ja elämä jatkuu

Aamun hetkenä katsoin elämäni taakse,
nousevaan aurinkoon ja ahon harsomaisen usvaan.

Ne kaivoivat mieleni sopesta muistoja,
häivähdyksiä siitä, kun olin lapsi.

Muistin, kuinka juoksin isäni perässä pellolla,
pojan jatkuvat leikit ja kisailut.

Tietoisuuteeni kohosivat haaveeni ja nuoren toiveet,
ne kaipaukset miehuuteen, jotka kantoivat elämään.

Sain katsoa omien poikieni kasvua,
oppia itsestäni asioita, joita en tuntenut.

Ymmärsin vihdoin lasteni kasvattavan minua
ja olevani osa kokonaisuutta, sitä, joka aina jatkuu.

Kesti vain huiman vilauksen, pienen hetken
kun poikamme lähtivät etsimään omia näkyjään.

Eväinä ne kantoivat kodin esimerkit,
ne, jotka ovat meitä itseämme kantaneet.

Tunsin kädessä pikku tytön hellän otteen.
Värähdys nosti mieleeni kihelmöivän tunteen,
muistot ja opit, jotka kestävät yli sukupolvien.
Katselimme äänettömänä udun haihtumista

ja tunsimme elämän kirkastuvan ja jatkuvan.

 
Matti Koskinen
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Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain:

Iitti º  Pauli Loikala 040-838 1017

Jyväskylä º  Liilia Siiberg 050-911 1377

Kuopio º  Jouko Ikonen 050-341 8795

Oulu º  Vesa Raappana 044-2796393

Rovaniemi º  Marketta Mylläri 040-762 6454

Siilinjärvi º  Paula Monto 040-590 4918

Tampere º  Alpi Ikäheimonen puh. 0400 238769

Vihti º  Kauno Mannonen 040-761 3778

Porvoo º Jorma Aunela 040-969 2096
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H. P. Blavatsky

Alkemia

Alkemia, arabiankielessä alkhemi merkitsee 
luonnon kemiaa. Alkhemi eli alkimia on oi-
keastaan arabialaistunut kreikkalainen sana 
khymos, joka merkitsee kasvista puristettua 
"mehua". Alkemia on tekemisissä luonnon 
hienompien voimien ja aineen, jossa niiden 
havaitaan vaikuttavan, eri olosuhteiden ja ti-
lojen kanssa.

Koettaessaan paljastaa vihkimättömälle niin 
paljon Mysterium Magnum’ista (suuresta 
salaisuudesta), kuin on turvallista itsekkään 
maailman käsissä, alkemisti käyttää enem-
män tai vähemmän keinotekoista kieltä 
verhona. Alkemisti edellyttää ensimmäise-
nä perusaatteenaan, että on olemassa tietty 
yleisliuotin tasalaatuisessa aineksessa, josta 
alkuaineet ovat kehittyneet; tätä ainesta hän 
sanoo puhtaaksi kullaksi eli summum mate-
riae (aineen summa). Tällä liuottimella, jota 
myös nimitetään menstruum universale, 
on voima poistaa kaikki sairauden idut ih-

misruumiista, nuorentaa ja pidentää elämää. 
Sellainen on lapis philosophorum (viisasten 
kivi).

Alkemian toi ensimmäisenä Eurooppaan 
Geber, suuri arabialainen tietäjä ja filosofi 
kahdeksannella vuosisadalla meidän ajanlas-
kumme mukaan; mutta se tunnettiin ja sitä 
harjoitettiin jo aikakausia ennen Kiinassa ja 
Egyptissä. Lukuisia alkemiaa käsitteleviä pa-
pyruksia ja muita todisteita siitä, että se oli 
kuninkaiden ja pappien suosima harrastus, on 
kaivettu esiin ja pantu säilöön "hermeettisten 
asiakirjojen" nimisinä (katso Tabula Smarag-
dina – smaragditaulu). Alkemiaa tutkitaan 
kolmelta eri kannalta, joita kutakin voidaan 
tulkita monilta eri puolilta, nimittäin kosmi-
selta, inhimilliseltä ja maalliselta kannalta.

Näitä kolmea eri tapaa kuvattiin kolmella al-
kemiallisella käsitteellä – rikillä, elohopealla 
ja suolalla. Eri kirjailijat ovat maininneet, että 
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näitä menettelytapoja on vastaavasti kolme, 
seitsemän, kymmenen ja kaksitoista; mutta 
he kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että alkemi-
alla on vain yksi tarkoitus: muuttaa epäjalot 
metallit puhtaaksi kullaksi. Mutta sitä, mitä 
tuo kulta todella on, ymmärtävät sangen 
harvat ihmiset aivan täsmällisesti. Epäile-
mättä luonnossa on olemassa sellainen asia 
kuin epäjalomman metallin muuttuminen 
jalommaksi; mutta tämä on vain alkemian 
eräs puoli, maallinen eli puhtaasti aineelli-
nen, sillä me näemme yhdenmukaisesti sa-
man muutoksen tapahtuvan maan uumenis-
sa.

Kuitenkin tämän tulkinnan ohella ja ylä-
puolella alkemialla on olemassa symbolinen, 
puhtaasti sielullinen ja henkinen merkitys. 
Kun kabbalisti-alkemisti yrittää toteuttaa 
ensin mainittua, okkultisti-alkemisti, suh-
tautuen halveksivasti maalliseen kultaan, 
kohdistaa koko huomiokykynsä ja ponnis-
tuksensa ihmisen alemman nelinäisyyden 
muuntamiseen taivaalliseksi ylemmäksi 
kolminaisuudeksi, jotka – kun ne ovat lo-
pullisesti sulautuneet toisiinsa – ovat yhtä. 
Inhimillisen olemassaolon henkistä, älyllistä, 
sielullista ja fyysistä tasoa verrataan alkemi-
assa neljään alkuaineeseen – tuleen, ilmaan, 
veteen ja maahan, jotka kukin saattavat olla 
kolmenlaisessa olotilassa, nimittäin kiinteäs-
sä, epävakaassa ja haihtuvassa. Maailma tie-
tää hyvin vähän, jos lainkaan tämän filosofi-
an ikivanhan haaran alkuperästä; mutta on 
varmaa, että se on vanhempi kuin minkään 
tunnetun eläinratapiirroksen sommittelu, ja 
koska se on tekemisissä luonnon personoi-
tujen voimien kanssa, se luultavasti on myös 
kaikkia maailman jumalaistaruja vanhempi. 
Eikä ole epäilystäkään siitä, että aineen toi-

seksi muuttumisen todelliset salaisuudet (fyy-
sisellä tasolla) tunnettiin muinaisina aikoina, 
ja että ne hävisivät ennen ns. historiallisen 
ajan aamunkoittoa.

Nykyajan kemia saa kiittää parhaista perus-
keksinnöistään alkemiaa, mutta ottamatta 
huomioon viimeksi mainitun epäämätöntä 
oikeaan osumista sen väitteen suhteen, että 
maailmankaikkeudessa on olemassa vain yksi 
perusaine, kemia sijoitti metallit alkuaineiden 
luokkaan ja on vasta nyt alkanut huomata 
karkean erehdyksensä. Myös eräät tietosana-
kirjojen tekijät ovat pakotetut tunnustamaan, 
että vaikka useimmat tiedonannot aineen toi-
seksi muuttumisesta ovatkin petosta ja har-
hauskoa, "kuitenkin jotkut tapaukset ovat 
selvästi todistettuja, mikä tekee ne todennä-
köisiksi. Galvaanisen pariston avulla on voitu 
todeta, että alkaaleillakin (lipeäsuoloilla) on 
metallinen perusta. Kysymys mahdollisuu-
desta saada metallia muista aineksista, joissa 
on sen rakenneosaset, metallin muuntami-
sesta toiseksi – on sen vuoksi jätettävä ratkai-
semattomaksi. Eikä kaikkia alkemisteja tule 
pitää petkuttajina. Useat ovat ponnistaneet 
siinä vakaumuksessa, että he saavuttavat pää-
määränsä väsymättömällä kärsivällisyydellä ja 
sydämen puhtaudessa, mitä alkemistit ovat 
voimakkaasti suositelleet välttämättöminä 
edellytyksinä heidän työskentelynsä menesty-
miselle." (Pop. Encyclop.)

Lähde: Teosofian avain, sanojen selityksiä

Etusivu
Teosofia
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Antti Savinainen

“Henkisyys ilman uskontoa”. Kirjaesittely.

Sam Harris
Waking Up. A Guide to Spirituality Without Religion. (Herääminen. Opas uskonnottomaan 
henkisyyteen).
Simon & Schuster, 2014.
Suomeksi Basam Books, 2015.

Sam Harris (s. 1967) on yhdysvaltalai-
nen ajattelija ja kirjoittaja, jolla on fi-
losofian perustutkinto Stanfordista ja 

neurotieteen tohtorin tutkinto Kalifornian 
yliopistosta. Hän on ollut jo nuoresta saak-
ka kiinnostunut idän uskonnoista, henkisistä 
opettajista ja meditaatiosta. Siksi onkin ehkä 
yllättävää, että Harris on yksi merkittävim-
mistä uusateismin edustajista, jonka kirjat 
ovat yltäneet New York Timesin bestseller-
listalle. Uusateismi ei sinällään tuo mitään 
erityisen uutta uskonnonfilosofiseen keskus-
teluun, mutta termi lienee paikallaan kuvaa-
maan ateistisen ja sekulaarin eli uskonnosta 
irtautuneen ajattelun uutta nousua 2000-lu-
vun alusta alkaen. Näin on tapahtunut myös 
Suomessa.
 
Olen tutustunut useimpien keskeisten uusa-
teistien (esim. Richard Dawkins ja Christo-
pher Hitchens) kirjoihin ja argumentteihin. 
He vetoavat tieteeseen ja ajattelevat, että 
uskonnot ovat silkkaa mielikuvitusta ja it-
sepetosta, josta meidän olisi hyvä päästä jo 
eroon. Myös Harris pitää uskontoja yleises-
ti ottaen vahingollisina. Harris on kuiten-
kin mielestäni ainoa uusateismin edustaja, 
joka on henkisen maailmankatsomuksen 
näkökulmasta kiinnostava. Hän nimittäin 

tietää omasta kokemuksestaan, että mm. me-
ditaation ja henkisten harjoitusten kautta on 
mahdollista saavuttaa tietoisuudentila, joka 
täysin poikkeaa arkisesta tietoisuudestamme. 
Ensimmäiset kokemuksensa toisenlaisesta tie-
toisuudesta hän sai noin 20-vuotiaana nau-
tittuaan erästä psykedeelistä huumetta: tässä 
tilassa hän tajusi rakastavansa samassa huo-
neessa olevaa ystäväänsä ja koki selvästi, että 
rakkaus hänessä tahtoo toisen onnelliseksi. 
Harris huomasi, että esimerkiksi kateus toi-
sen onnesta näyttäytyi yhtenä mielisairauden 
muotona. Hän koki, että rakkaustajunta on 
ihmisen luonnollinen olotila ja että tässä ta-
junnantilassa on helppoa rakastaa jokaista ih-
mistä rajattomalla rakkaudella. Kuinka hän ei 
ollut koskaan ennen nähnyt näin ilmeistä to-
tuutta? Nyt hän tiesi, että uskontojen perus-
tajat ja pyhimykset eivät olleet epileptikoita, 
skitsofreenikkoja tai huijareita kuten joskus 
näkee esitettävän.

Harris on nykyään luopunut psykedeelisten 
huumeiden käytöstä, koska niiden vaikutus 
on kovin arvaamaton: hän kertoo kokeneensa 
myös helvetillisiä tiloja aineiden vaikutuksen 
alaisena. Sen sijaan korkeita tajunnantiloja on 
mahdollista saavuttaa paljon turvallisemmin 
meditaatiolla. Ruusuristiläisestä näkökulmas-
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ta on selvää, että minkäänlaisten huumeiden 
käyttö ei voi kuulua henkisen tien kulkijan 
elämään.

Harris kiistää, että kaikkien uskontojen ope-
tukset olivat samanarvoisia tai että ne edes 
olisivat sovitettavissa yhteen. Tässä yhteydes-
sä hän puhuu hieman myös Teosofisen Seu-
ran perustajasta H.P. Blavatskysta, joka an-
toi Harrisin mukaan merkittävän virikkeen 
idän oppien tulemiseen länsimaihin (tosin 
Harrisin käsitys HPB:stä ei muilta osin ole 
mitenkään kiittävä). Harris on hyvin kriit-
tinen kaikkia ”Kirjan” uskontoja eli juuta-
laisuutta, kristinuskoa ja islamia kohtaan. 
Kaikkein kriittisin hän on islamia kohtaan; 
islamin kritiikki ja sen perustelut on luetta-
vista Harrisin ensimmäisestä kirjasta ”Uskon 
loppu” (Harris, 2007). Harris myöntää, että 
myös monoteististen uskontojen keskuudes-
sa on ollut pyhimyksiä, joilla on samanlai-
sia näkemyksiä ja kokemuksia tietoisuuden 
luonteesta kuin idän henkisillä opettajilla. 
Tällaiset ihmiset on kuitenkin usein tuo-
mittu harhaoppisina, eivätkä he koskaan 
ole nousseet osaksi uskontojen valtavirtaa. 
Ruusuristiläisestä näkökulmasta Harrisin 
tulkintaan voi jossain määrin yhtyä: eksotee-
rinen uskonto on historian saatossa usein 
vainonnut esoteerisen tiedon ja kokemuksen 
edustajia (esimerkiksi kataareja Euroopassa 
ja sufimystikkoja islamin piirissä).

Harrisille merkittävin uskonnollinen tra-
ditio on buddhalaisuus, vaikka hän ei usko 

karmaan, jälleensyntymiseen tai mihinkään 
muihinkaan buddhalaisuuden metafyysisiin 
oppeihin. Harrisin tulkinnassa buddhalaisuu-
dessa – kuten myös hindulaisuuden advaita-
vedantassa – on vahva empiirinen ydin: se on 
mielen tiedettä, joka ei vaadi sitoutumista mi-
hinkään oppiin. Tässä voi ohimennen todeta, 
että Harris ei ole ainoa merkittävä buddhalai-
suuden sekulaarin tulkinnan puolestapuhuja: 
tunnetuin tällainen opettaja lienee Stephen 
Batchelor (ks. Savinainen, 2012).

Kirjan yksi luku on omistettu tietoisuuden 
mysteerille, sen filosofiselle ja tieteelliselle 
analyysille. Tieteen kannalta tietoisuus on 
mysteeri, koska sen ymmärtäminen ja jopa 
määrittely ovat osoittautuneet haasteellisiksi. 
Ovatpa jotkut skeptikot julistaneet, että ihmi-
nen on biologinen, geenien ohjaama robotti 
ja tietoisuus on vain illuusiota. Harris ei tällai-
sen tulkintaan yhdy: tietoisuuden olemassaolo 
ei ole epäilyksenalainen asia. Harris ei kui-
tenkaan liitä tietoisuuden mysteeriin mitään 
henkisten virtausten esille tuomaa sielullista 
tai henkistä laatua. Tosin Harris kertoo pitä-
vänsä mielensä avoimena myös sille, että on 
olemassa muutakin kuin nykytieteen tuntema 
todellisuus; hän on saanut mm. Stevensonin 
lasten jälleensyntymismuistojen tutkimuksen 
varovaisen myönteisestä kommentoinnista 
ateistiystäviltään terävää kritiikkiä osakseen. 
Silti Harris ei näytä uskovan tietoisuuteen 
ilman aivotajuntaa. Kuolemanrajakokemus-
ten tutkimus viittaa tähän mahdollisuuteen, 
mutta Harris ei pidä näyttöä neurotieteen 



24

näkökulmasta vakuuttavana (toisaalta Näre-
aho (2015) päätyy erinomaisessa teoksessaan 
näytön suhteen erilaiseen johtopäätökseen).

Tietoisuus ei ole illuusio, mutta Harrisin ja 
buddhalaisuuden mukaan itse tai minä on 
illuusio. Harris esittää, että kyseessä on em-
piirisesti havaittava tosiseikka: kun mieltä 
katsoo tarpeeksi tarkasti, niin huomaa, että 
minän kokemus on ajatuksen tuottama. 

Tässä piilee melkein kaikkien ihmisten ko-
kema harha. Käymme jatkuvaa dialogia mie-
lemme sisällä ja olemme milloin minkäkin 
ajatuksen tai tunteen vallassa. Harris häm-
mästelee, että pidämme kadulla vastaantu-
levaa itsekseen puhuvaa henkilöä häiriin-
tyneenä, mutta jatkuvaa oman mielemme 
äänetöntä dialogia täysin normaalina. Medi-
taation harjoittaminen kuitenkin mahdollis-
taa tietoisuuden kokemisen ilman ajatuksia. 
Harris kertoo omasta tiestään ja erilaisista 
meditaatio-opettajista, jotka ovat tavalla tai 
toisella auttaneet häntä löytämään ajatuksia 

edeltävän tietoisuuden tilan, tosin vain het-
kittäin. Erityisen hyödylliseksi hän on koke-
nut buddhalaisuuden dzogchen-perinteen, 
joka tähtää jatkuvaan itsettömän tietoisuu-
den kokemiseen (suomeksi mainio johdatus 
tähän perinteeseen löytyy lähteessä Ryydoja 
(2014)). Harris on saanut opetusta monilta 
tiibetiläisiltä lamoilta; näistä merkittävin hä-
nelle on ollut jo edesmennyt Tulku Urgyen.

Vaikka mindfulness-harjoituksia on mahdol-
lista tehdä kirjallisuuden ja muun materiaalin 
avulla, Harrisin kokemuksen mukaan dzo-
gchen-meditaation harjoittamiseen tarvitaan 
pätevä opettaja. Tässä piilee samalla riski: mis-
tä voi tietää, että henkinen opettaja on oikea 
ja vieläpä oikea juuri sinulle? Kirjan yksi luku 
käsittelee guruja ja gurujen seuraamisen var-
jopuolia. Guru voi auttaa oppilastaan oivalta-
maan mielensä luonteen, mutta valheellinen 
guru voi myös vahingoittaa ja hyväksikäyttää 
seuraajiaan. Näin voi käydä silloin, kun guru 
korotetaan erehtymättömäksi, jopa Jumalak-
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si maan päällä. Silloin on johdonmukaista 
kuvitella, että guru ei voi käskeä tekemään 
mitään väärää, millä voi olla hyvin surullisia 
seurauksia. Hän ottaa esimerkiksi tiibetiläisen 
laman Chögyam Trungpa Rinpochen, jonka 
kirja ”Henkisen materialismin ylittäminen” 
on julkaistu myös suomeksi (Trungpa, 2006). 
Trungpa oli Harrisin mukaan inspiroiva opet-
taja, jonka elämässä ja toiminnassa oli kui-
tenkin vakavia varjopuolia (ks. Falk, 2009). 
Trungpa ilmeisesti oikeutti toimintansa opet-
tamalla, että bodhisattva on vapaa sovinnai-
sista moraalisäännöistä. Tähän voi todeta, 
että ainakin ruusuristiläiselle totuudenetsijälle 
henkisen opettajan tunnusmerkki on Vuori-
saarnan etiikka.  

Harrisin kirja avaa mielenkiintoisia näkökul-
mia tietoisuuden tutkimukseen, meditaatioon 
ja henkisyyteen ilman uskontoja. Kirjasta voi 
oppia paljon, vaikka olisikin hänen kanssaan 
eri mieltä henkisyydestä ja uskontojen mer-
kityksestä. Mielestäni Harrisin ajattelussa on 
tärkeä sanoma: hän vakuuttaa, että meille 
on mahdollista tulla tietoisiksi ajatustemme 
luonteesta, herätä unestamme – aivan kuten 
Yrjö Kallinenkin sanoi – ja tulla siten kyke-
nevämmäksi auttamaan toisia ihmisiä. Harris 
päättää kirjansa kauniisiin sanoihin (käännös 
kirjoittajan):

”Olivatpa virheesi kuinka lukuisia tahansa, 
sinussa on tälläkin hetkellä jotakin koskema-
tonta – ja ainoastaan sinä voit sen havaita. 

Avaa silmäsi ja näe.”
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-G- 

Karman laista
"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en ole tullut 

kumoamaan, vaan täyttämään. "Matt. 5:17

Usein saatamme kuulla teosofien sa-
novan: "Oh, olen kompastunut ja 
loukannut pahasti jalkani, niin, se 

oli kai minun karmaani. Että pitikin käydä, 
niin hullusti!" Joku taas valittaa joutuneen-
sa avioliittoon, vieläpä epäonnistuneeseen, 
sanoen: "Niin, se oli minun karmani että 
jouduin avioliittoon vaikka en ollenkaan 
aikonut mennä naimisiin; aikomukseni oli 
pysyä naimattomana ja tehdä henkistä työ-
tä." Yleensä, milloin tapahtuu jotakin ikä-
vää, muistetaan karmaa ja sanotaan: "Se on 
minun pahaa karmaani." Joskus uhataankin 
karmalla niitä, joiden kanssa on vaikea tul-
la toimeen, ja sanotaan: "Odota vain, sinä 
ilkimys, kyllä on olemassa karmakin!" Näin 
tehdään karmasta jonkinlainen kostonhi-
moinen hirviö, joka vain vaanii ihmisparkoja 
tehdäkseen heille jotakin pahaa ja tuodak-
seen ikävyyksiä. Tällaiset puheet ovat suurin 
piirtein aivan turhia, koska siten asetamme 
oman kömpelyytemme, tyhmyytemme tai 
heikkoutemme Elämän syyksi. Eihän Elä-
mä vaadi meitä kulkemaan silmät ummessa 
liukkailla paikoilla, eikä esim. pakota meitä 
vasten tahtoamme avioliittoon.

Sana "karma" on sanskriittia ja merkitsee 
tekoa. Niin sanottu "karman laki" on siis 
jumalallisen toiminnan ja tasapainon laki, 
joka vallitsee maailmassa. Koko näkyväi-
nen ja näkymätön maailma ja yleensä koko 
maailmankaikkeus on väreilyä. Hitaammat 

väreilyt muodostavat fyysisen elämän ilmiöt 
ja taas nopeammat väreilyt näkymättömän 
ja henkisen elämän ilmiöt. Suuri Elämä, joka 
sulkee kaiken itseensä ja on kaiken takana, yl-
läpitää tasapainoa ja jumalallista sopusointua 
maailmankaikkeudessa.

Voimme kuvitella maailmankaikkeuden suu-
reksi sinfoniaksi, jossa kaikki on täydellistä ja 
jossa jokainen sävel soi täydellisessä sopusoin-
nussa muiden kanssa. Jos sitten yhtäkkiä kes-
kellä tätä sopusointua kuuluu jokin soraääni 
niin sinfonian johtaja luonnollisesti pakottaa 
sen vaikenemaan, jotta täydellinen harmonia 
jälleen palaisi sinfoniaan. Niin on meidän 
ihmistenkin elämä osa tätä jumalallista sinfo-
niaa, ja ellei elämämme soi sopusointuisena 
osana siinä, silloin elämä pitää huolta siitä, 
että kaikki soraäänet lakkaavat. Sinfoniahan 
ei voisi jatkua, elleivät kaikki sen sävelet olisi 
täydellisessä harmoniassa.

Mutta nämä asiat ovat ikuisuudesta kotoisin, 
ja sen tähden on vaikea sanoa, kuinka nopeas-
ti tuollainen sopusointuun palauttaminen ta-
pahtuu. Jos me elämme ristiriidassa jumalalli-
sen suunnitelman kanssa, niin on mahdollis-
ta, että me saamme jatkaa sellaista elämää yh-
den tai useamman elämän aikana, mutta kun 
mitta on täysi, alkaa sovittaminen. Ei Elämä 
ole hirmuvaltias, joka yksityisseikkoja myöten 
määräisi, miten meidän pitää elää.

Elämä on antanut meille vapaan tahdon, ja ai-
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noa, mikä kuuluu sen meitä varten luomaan 
suunnitelmaan, on se, että olisimme täydel-
lisiä, niin kuin taivaallinen Isämme on täy-
dellinen. "Ihminen on oman onnensa sep-
pä", sanoo vanha sananlasku. Meidän tämän 
päiväinen elämämme, on seurausta eilisestä 
ja yleensä aikaisemmasta toiminnastamme, 
samaten kuin mennyt toimintamme ja se, 
mitä taomme tänä päivänä, muovailee huo-
mispäivän kohtaloamme. On tärkeätä, että 
pidämme huolta juuri nykyisyydestä, joka 
on käsissämme, kuten Jeesus sanoo: "Niin 
kauan kuin on päivä, tulee meidän tehdä sen 
tekoja, joka minut lähetti; tulee yö, jolloin ei 
kukaan voi tehdä työtä." Siten me voimme 
rakentaa itsellemme onnellisen ja sopusoin-
tuisen tulevaisuuden. On tietysti tärkeätä, 
että otamme vaarin menneistä erehdyksis-
tämme, mutta älkäämme lakkaamatta vat-
voko vanhoja tapahtumia. Tehtyähän ei saa 
tekemättömäksi. Emme saa liiaksi kiinnittää 
huomiotamme taaksepäin. Se estää henkisen 
kehityksemme. On erehdystä, jos luulemme, 
että karmamme on aina huono, sillä tarkoit-
taahan 'karma' toimintaa, ja toimintamme 
seurauksineen voi olla joko hyvä tai huono.

Vihan ja rakkauden siteet ovat ainoat, jotka 
sitovat ihmiset mitä lujimmin toisiinsa ja 
kestävät yli kuoleman. Mutta sellaiset siteet 
ovat harvinaisia tavallisten ihmisten kesken, 
sillä he eivät kykene rakastamaan eivätkä vi-
haamaan niin voimakkaasti, että se ylittäisi 
kuoleman portit. Elleivät kiihkeät vihamie-
het voita riitaansa niin kauan kuin on päivä 
ja yö yllättää heidät, silloin he varmasti koh-
taavat toisensa tulevissa elämissä, kunnes he 

ovat sopineet riitansa, ja viha on muuttunut 
rakkaudeksi. Ja taas ystävät, joita voimakkaat 
rakkauden siteet yhdistävät, kohtaavat toisen-
sa useimmissa elämissä, heidän ystävyytensä 
vain kirkastuu, kunnes heistä tulee työtove-
reita Jumalan viljavainiolla. Tavallisesti, jos 
ihmiset rikkovat Elämän lakia ja toiminnal-
laan aiheuttavat kärsimystä toisilleen, niin 
siinä elämässä, missä heidän on se sovitetta-
va, he syntyvät sellaiseen ympäristöön, joka 
suunnilleen vastaa sitä ympäristöä, jossa he 
ovat toimineet väärin, — vaikkeivät heitä 
ympäröivät ihmiset olisikaan samoja. Ja niin 
paljon kuin he ovat tuottaneet kärsimystä on 
heidän tehtävä hyvää ja tuotettava siunausta, 
jotta molemmat vaakakupit saatettaisiin jäl-
leen tasapainoon. Mutta yksi asia meidän on 
muistettava: jumalallinen laki ei ole mikään 
pikkumainen rahankiskuri, se ei rupea meitä 
kiristämään, silloin, kun me emme voi mak-
saa. Me maksamme vasta silloin, kun olemme 
rikkaita, sillä elämä ei koskaan aseta hartioil-
lemme raskaampaa taakkaa, kuin minkä me 
kykenemme kantamaan.

Ehkä jotkut meistä voivat kysyä, kuinka käy 
esim. sellaisille suurille kansojen johtajille, 
kuninkaille tai keisareille, joilla on suuria aat-
teita ja jotka tekevät kovasti työtä kansojen 
hyväksi, mutta erehtyvät siinä, että yrittävät 
rakentaa ihannevaltakuntaansa väkivallalla, 
vääryydellä, ja toisia kansoja sortamalla; sen 
sijaan, että he tekisivät kansansa onnellisek-
si, he syöksevät sen sotaan, onnettomuuteen 
ja kurjuuden kuiluun. Sellainen henkilö saa 
maksaa rikkomuksensa silloin, kun hän herää 
henkisesti, astuu tielle ja tulee ihmisten palve-
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lijaksi. Aluksi hän ei onnistu työssään, sillä 
ihmiset eivät usko häntä, ja siinä epäonnis-
tumisen kärsimyksessä on hänen rikkomuk-
sensa sovitus.

Gautama Buddha opetti, että kaikkien kär-
simysten syynä on tietämättömyys. Tietä-
mättömyydessä ihmiset toimivat väärin, ja 
heidän väärä toimintansa, sekä nykyinen 
että entinen, sitoo heidät jälleensyntymisen 
pyörään. Ensimmäinen askel kärsimyksien 
poistamiseen on tiedon saavuttaminen 'ja-
losta kahdeksankertaisesta tiestä', joka vie 
pois tästä murheiden laaksosta nirvanaan. 
Kun ihminen astuu tälle tielle, hänen ensi 
tehtävänsä on oman väärän toimintansa 
seurauksien tasoittaminen tai sovittaminen. 
Mutta jos ihminen tahtoo päästä jälleensyn-
tymien pyörästä, hänen on oltava varuillaan, 
ettei hän loisi itselleen mitään uutta karmaa, 
ei pahaa eikä hyvää, jottei hän solmisi uusia 
siteitä vanhojen tilalle. Buddhan opetusta 
seuraten hänen elämänsä aikana suuri jouk-
ko ihmisiä voitti itsensä, pääsi karmansa 
herraksi, ja siten vapauduttuaan jälleensyn-
tymisen pyörästä he jättivät maapallomme 
ainiaaksi. 

Sillä kun ihminen voittaa itsensä ja hänestä 
tulee itämaalaista nimitystä käyttäen — 'ar-
hat', silloin hänellä on mahdollisuus valita 
tuleva uransa. Joko hän myötätunnosta ih-
miskuntaa kohtaan vapaaehtoisesti sitoo 
itsensä, jälleensyntymisen pyörään ja ottaa 
kantaakseen toisten taakkoja, taikka Budd-
han arhatien tavoin jättää maapallomme 
siirtyäkseen toiseen kehitysjärjestelmään, 
joka oli tavallista vanhan liiton aikana.

Vanhan liiton aikana vallitsi ankara käsitys 
laista ja sääntönä oli "silmä silmästä ja ham-
mas hampaasta", kun ei tunnettu mitään 
muuta lain sovitusta. Jeesus Kristus toi mu-
kanaan uuden käsityksen laista sanoen: "Te 
olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Silmä 
silmästä ja hammas hampaasta', mutta minä 
sanon teille: älkää tehkö vastarintaa sille, 
joka on paha." Mutta samalla hän sanoo: 
"En ole tullut lakia kumoamaan, vaan täyt-
tämään." Hän siis tahtoo sanoa, ettei Hän 
tullut millään tavalla rikkomaan karman la-
kia. Hän on vain tuonut kaksi uutta keinoa 
lain sovittamiseksi, anteeksiantamuksen ja 
rakkauden. Sillä vain niiden avulla, voim-
me voittaa karmamme. Toisella kertaa Hän 
sanoo: "Tulkaa minun luokseni kaikki työtä-
tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille 
levon." Jeesus tahtoo sanoa, että maailmassa 
vaeltavilla ihmisillä on paljon suruja ja mur-
heita; heistä tuntuu usein, että heidän koh-
talonsa suorastaan painaa ja masentaa heitä. 

Ja ellei heillä ole edes oikeata maailmankat-
somusta, Elämä voi tuntua heistä epäoi-
keudenmukaiselta. Mitä varten vain juuri 
heidän elämänsä pitäisi olla niin vaikeata, ja 
toiset taas saavat vain, nautiskella, vaikkeivät 
ole sen parempia ihmisiä? Mutta kun tulee 
sellainen hetki ihmisen elämässä, että hän 
tahtoo tietää, mitä varten hän on olemas-
sa, silloin hänestä tulee totuudenetsijä. Ja 
kun hän alkaa etsiä totuutta koko sielullaan, 
mielellään ja sydämellään, eikä mikään muu 
maailmassa voi enää häntä tyydyttää, silloin 
tulee Valo ja hän näkee totuuden. Siinä Va-
lossa hän näkee Elämän kasvoista kasvoihin, 
ja se antaa hänelle rauhan. Hänestä tuntuu, 
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että koko hänen elämänsä on muuttunut: 
orjasta on tullut vapaa, Isän poika. Hän 
ottaa ristinsä eli karmansa kantaakseen ja 
alkaa kulkea Jeesus Kristuksen jäljissä. Hän 
ymmärtää nyt yhden tärkeän totuuden: 
Elämä ei itsessään ole vaikeaa, ellei meidän 
suhtautumisemme siihen ole nurinkurista. 
Jos hän ennen kovasti murehti karmastaan, 
niin nyt hänestä tuntuu, ettei hänen ristin-
sä paina juuri ollenkaan. Välistä hän saattaa 
tykkänään unohtaa kantavansa sitä. Hänen 
suhteensa ihmisiin muuttuu myös, sillä hän 
ei enää määrää, miten heidän pitäisi käyt-
täytyä häntä kohtaan. Jos hän joskus kärsii, 
kun häntä solvataan, niin hän tietää omaksi 
tyhmyydekseen, jos hän yleensä voi kärsiä 
sellaisesta. Niille, jotka häntä vastaan ovat 
rikkoneet, taikka jotka häntä vihaavat, hän 

toivoo koko sydämestään vain hyvää; hän 
toivoo, etteivät he joutuisi kärsimään aina-
kaan hänen tähtensä. Hän ei tee näin toivoen 
pääsevänsä vapaaksi karmasta tai jälleensyn-
tymisestä, vaan siksi, että se on, hänelle luon-
nollisin asia maailmassa. Sillä mikä hän on 
antamaan toisille anteeksi? Hänestä tuntuu, 
ettei hänellä ole kenellekään mitään anteeksi 
annettavaa. Hän ei ole lainkaan innostunut 
pääsemään pois maanpäällisestä elämästä. — 
Buddhan arhatien menettely tuntuu hänestä 
itsekkyydeltä, sillä siinä suhteessa ei hänellä 
enää ole omaa tahtoa. Hän sanoo vain: "Ta-
pahtukoon Sinun tahtosi Isä, ei minun." Hän 
elää luonnollista elämää, joka hänestä tuntuu 
suurelta seikkailulta, tarua ihmeellisemmältä.
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Sauli Siekkinen

Ruusu-Ristin symboliikkaa

Tiede symboleista ja maagisista ku-
vioista, jotka vaikuttavat ihmismie-
leen, on yhtä vanha kuin itse ihmis-

kunta. Itämainen okkultismi on kutsunut 
noita voimallisia symboleja sanskritinkieli-
sellä nimellä yantra, jonka kantasanana on 
verbi "yam" eli "hallita". Oikein laaditut 
symbolit vaikuttavat katsojansa alitajuntaan 
ja hallitsevat ihmismielen eri pyrkimyksiä.

Ruusu-Ristin sinetti sisältää neljä eri kuviota, 
jotka yhteen liitettyinä muodostavat sinetin. 
Jokaisella kuviolla on oma symboliikkansa ja 
niiden tulkinta auttaa ymmärtämään sinetin 
sanomaa joskin nuo kuviot täytyisi nähdä 
kokonaisuutena ja ymmärtää niiden sanoma 
suhteessa kaikkiin muihin. Sinetin kaikki 
kuviot ovat esiintyneet vanhojen uskonto-
jen symboliikassa, ja jokainen uskonto on 
antanut niille samansuuntaisia tulkintoja.

Heksagrammi eli kaksi limittäistä, tasasivuis-
ta kolmiota esiintyy juutalaisilla Daavidin 
tähtenä, mutta sama symboli on löydettävis-
sä myös vanhoista pakanallisista uskonnois-
ta sekä hindulaisuudesta. Valkoinen, kärki 
ylöspäin oleva kolmio kuvaa makrokos-
mosta. Se on "suuri kolmio", Arikh Anpin 
– "suuret kasvot". Sen kärki kuvaa henkeä, 
joka on yksi. Kolmion alhaalla oleva kanta 
koostuu lukemattomista pisteistä ja kuvaa 
aineen moninaisuutta. Yhdestä tulee monta, 
henki laskeutuu aineeseen suuressa luomis-
prosessissa, jossa maailmankaikkeuden luo-
jan ylitietoinen ajatus ottaa materiaalisen, 
tajuttavan muodon. 

Toinen, musta kolmio kärki alaspäin on mik-
rokosmos, "pieni kolmio", ihminen, Zeir An-
pin – "pienet kasvot". Se kuvaa tietoisuuden 
kehittymistä luonnonvaltakunnissa ja aineen 
vähittäistä muuttumista hengeksi yhä tiedos-
tavampien olentojen ilmestymisen myötä. 
Kehitys lähtee aineesta, jota symboloi alhaalla 
oleva kolmion kärki. Kaksi kylkeä suuntau-
tuu ylöspäin ja ovat ikään kuin ihmisen kä-
det kohotettuna rukoukseen kohti taivasta ja 
henkeä. Yhdessä nuo kolmiot kuvaavat myös 
maailmaa, sen kahtalaista luonnetta, hyvän ja 
pahan, päivän ja yön, valkeuden ja pimeyden 
vaihtelua. Ilman noita vastakkaisuuksia mi-
tään ilmennystä ei voisi olla olemassa. Hek-
sagrammi kuvaa myös ikuista liikettä, joka on 
yksi maailmankaikkeuden peruslaeista. Kärki 
ylöspäin oleva kolmio on pakanallisissa us-
konnoissa ja hindulaisuudessa ollut miehisyy-
den symboli, fallos. Kärki alaspäin oleva kol-
mio taas symboloi yonia, naisen vaginaa. Yh-
dessä nämä ovat maailmankaikkeuden sym-
boli, bhairavi-chakra, samoin kuin Taon yang 
ja yin jatkuvassa liikkeessä ja muuttumassa 
toisikseen. Henki laskeutuu aineeseen ja 
aine muuttuu jälleen hengeksi, tämä kehitys 
jatkuu ikuisuudesta ikuisuuteen, mitä puo-
lestaan symboloi häntäänsä pureva käärme.

Käärme on vanhoissa uskonnoissa ymmär-
retty viisauden symbolina. (vrt. Matt. 10:16: 
"Minä lähetän teidät niin kuin lampaat susi-
en keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet 
ja viattomat kuin kyyhkyset.") Häntäänsä 
pureva käärme, joka muodostaa yhtenäisen 
ympyrän, on ikuisuuden vertauskuva. 
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Sillä ei ole erotettavissa alkua eikä loppua 
koska häntä ja pää ovat liittyneet toisiinsa. 
Käärme myös luo nahkansa. Se symboloi 
jälleensyntymää tai kosmisessa symboliikas-
sa aikakausien ikuista kiertoa. Ruusu-Ristin 
sinetissä tuo käärme ympäröi ilmentynyttä 
maailmaa symboloivia kahta kolmioita. Nuo 
kuviot yhdessä kuvaavat tätä maailmaa ja 
sen ympärillä olevaa ikuista aika-avaruutta, 
jossa kaikki kehitys tapahtuu, tai maailman-
kaikkeuden jatkuvuuden ikuista lakia, jonka 
alaisuudessa ilmennys ja kehitys tapahtuu.

Svastika on niinikään vanha symboli, joka 
on löydettävissä lähes kaikista vanhoista us-
konnoista ja kulttuureista aina Amerikan in-
tiaaneilta Tiibetin luostareihin. Se on yleen-
sä voiman tai auringon symboli. Sanskritin-
kielinen sana "svastika" muodostuu sanoista 
"sva" – itse ja "asti" – olemassaolo, jotain 
mikä itse luo itsensä tai on olemassa itsen-
sä kautta. Tavallinen kahden samanpituisen 
viivan muodostama risti kuvaa esoteerisessa 

symbolismissa ilmentynyttä maailmaa hen-
gen ja aineen liittona. Svastikan muodostavat 
tuohon ristiin liitetyt väkäset, jotka kuvaavat 
jatkuvaa liikettä. Myötäpäivään suuntautunut 
liike kuten svastikassa kuvaa maailmankaikke-
uden luomisprosessia ja siihen liittyviä jatku-
vassa työssä olevia suunnattomia luonnonvoi-
mia. Sinetissä svastika on sijoitettu käärmeen 
päälle "suuren kolmion" kärjen kohdalle. Se 
on ensimmäinen piste äärettömässä tila-aika-
avaruudessa, "itu juuressa", josta luominen 
lähti alkujaan liikkeelle. 

Luomisprosessi jatkuu "suuren kolmion" 
kautta alaspäin materiaalisille tasoille.

Ruusu-Ristin muodostavat maltan risti ja cin-
quefoil, viisiterälehtinen heraldinen ruusu sen 
keskustassa. Ristin sakaroissa ovat kirjaimet 
INRI, joiden symboliikka selitetään myö-
hemmin. Risti on muinainen yleismaailmal-
linen symboli, joka muodostuu vaakasuorasta 
ja pystysuorasta toisiaan leikkaavasta viivasta. 
Eri suuntaiset voimat kohtaavat näin toisen-
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sa yhdessä pisteessä. Risti symboloi siten 
vastakohtien, hengen ja aineen liittoa ja 
luonnon kaksinaisuutta. Risti voidaan ym-
märtää myös ihmisen arkkityyppinä, olen-
tona, jossa henki ja aine ovat kohdanneet 
toisensa ja jossa katoavainen etsii yhteyttä 
katoamattomaan ja lopulta saavuttaa sen 
ylösnousemuksen kautta. Kristuksen kuo-
lema ristillä ja sitä seurannut ylösnouse-
mus ovat kristinuskoa paljon vanhempien 
mysteeriouskontojen symboleja.

Maltan risti tunnettiin jo ensimmäisen 
ristiretken v. 1095 aikana. Sen kahdeksan 
sakaraa symboloivat kahdeksaa ritarillista 
hyvettä: uskollisuutta, hurskautta, vilpit-
tömyyttä, rohkeutta, kunniaa, kuoleman 
halveksintaa, köyhien ja sairaiden autta-
mista sekä kirkon kunnioittamista.

Ruusulla on monia merkityksiä. Se on sa-
manaikaisesti puhtauden ja intohimon, 
neitsyyden ja hedelmällisyyden symboli. 
Antiikin Roomassa viisiterälehtinen ruu-
su oli rakkauden jumalattaren Venuksen 
symboli, joka kätki myös salaisuuden. Va-
paamuurarien ja monien salaseurojen ko-
koukset pidettiin "sub rosa", ruusun alla. 
Kattoon ripustettu ruusu vaati salaamaan 
kaiken, mitä huoneen seinien sisällä pu-
huttiin. Mysteeriouskonnoissa ruusu oli 
Isikselle pyhitetty ja samalla hänen poi-
kansa Harpokrateen, nuoremman Ho-
ruksen, hiljaisuuden jumalan pyhä kuk-
ka. Kreikkalaisen tarun mukaan Afrodite, 
Venuksen vastine Kreikassa, antoi ruusun 
pojalleen Erokselle, joka puolestaan an-
toi sen Harpokrateelle muistuttaen näin 
pitämään salassa kaiken, mitä pojat oli-
vat äidiltään oppineet. Egyptiläinen Har-

pokrates pitää etusormeaan suun edessä ja 
kreikkalaiset tulkitsivat tämän vapaaehtoi-
sen hiljaisuuden ja vaikenemisen symbolina. 
Antiikin jumalattarilta ruusu periytyi neit-
syt Marian symboliksi ja toistuu esimerkiksi 
goottilaisten katedraalien ikkunoissa ja iko-
nitaiteessa, jossa neitsyt Mariaa on kutsut-
tu kuihtumattomaksi ruusuksi (RODON 
TO AMARANTON). Punainen ruusu on 
myös Kristuksen veren ja uhrauksen sym-
boli. Ruusun piikikäs varsi muistuttaa kärsi-
myksestä ja ristinkuolemasta. Latinan "rosa" 
– ruusu muistuttaa toista samankaltaista sa-
naa: "ros" – kastepisara. Alkemiassa kastepi-
sarat ja Jumalan henkäys herättävät alkupe-
räisen maan, prima materian, josta lopulta 
syntyy kallisarvoinen viisasten kivi. Ruusu 
on alkemiassa muuttumisen ja uudestisyn-
tymisen symboli, se ottaa ravintonsa maan 
tomusta ja kehittää siitä kauniin hyväntuok-
suisen kuvan. Näin Ruusu-Risti symboloi 
hengen ylösnousemusta ja voittoa aineesta, 
mikä on samalla suuri ja salassa pidettävä 
mysteerio, johon vain harvat ja valitut voi-
daan vihkiä.

Viimeinen Ruusu-Ristin sinettiin liittyvä 
symboli ovat kirjaimet INRI ristin sakarois-
sa. Kirjainyhdistelmän eksoteerinen seli-
tys löytyy Raamatusta, jossa se on lyhenne 
latinankielisestä kirjoituksesta Kristuksen 
ristissä "IESVS NAZARENVS REX IV-
DAEORVM", "Jeesus Nasaretilainen, juu-
talaisten kuningas". Tekstiin viitataan kai-
kissa evankeliumeissa, Matt. (27:37), Mark. 
(15:26); Luuk. (23:38) ja Joh. (19:19). Vii-
meksi mainitussa sanotaan: "Ja Pilatus kir-
joitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen 
ristiin; ja se oli näin kirjoitettu: ’Jeesus Na-
saretilainen, juutalaisten kuningas’".
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Kirjainyhdistelmän esoteerinen merkitys 
löytyy sitä vastoin useista gnostilaisista ja 
alkemistisista lähteistä, joissa sille annetaan 
seuraavat merkitykset:

"Ignis Natura Renovatur Integra" – "tulen 
kautta luonto uudistuu"

"Ignem Natura Regenerando Integrat" – 
"uudistumalla luonto säilyttää tulen ehey-
den"

"In Nobilis Regnat Iehovah (tai Iesus)" – 
"Jahve (tai Jeesus) hallitsee jalosukuisia"

"Iesus Nascente Ram Innovatur" – "nouse-
malla Jeesus uudistaa oksan"

"Igne Nitrum Roris Invenitor" – "tulen 
kautta suola eristetään kastepisarasta"

"Insignia Naturae Ratio Illustrat" – "järki 
valaisee luonnon merkit"

"Inter Nos Regnat Indulgentia" – "keskel-
lämme hallitsee hyvyys"

"Intra Nobis Regnum Iehova" – "Jumalan 
valtakunta on meissä"

"Iustum Necare Reges Impios" – "on oikein 
surmata jumalaton kuningas"

"Iustitia Nunc Reget Imperia" – "oikeus hal-
litsee nyt valtakuntia"

"In Necis Renascor Integer" – "kuoleman 
kautta minä synnyn uudeksi"

Yhtä kaikki symbolin monista merkityksistä 

voidaan löytää toistuvasti sanat tuli, kuolema 
ja uudestisyntyminen. Nuo kolme ovat kes-
keisiä alkemialle, jota kutsutaan myös tulen 
tieteeksi. Aivan kuin egyptiläinen feenikslintu 
tullessaan vanhaksi sytyttää pesänsä ja syntyy 
tuhkasta uudelleen, alkemisti uudistaa sisäi-
sen tulen kautta vanhan luontonsa ja syntyy 
uudelleen. Tätä vihkimysprosessia symboloi 
kuolema, joka tässä tapauksessa tarkoittaa 
ihmisen alemman astraalisen luonnon (juma-
lattoman kuninkaan) kuolemaa. Tuli, jonka 
kautta uudistuminen tapahtuu, on käärme-
tuli. Intiassa käärmetuli tunnetaan nimel-
lä kundalini ja sen sanotaan asuvan ihmisen 
alimmassa voimakeskuksessa, chakrassa, joka 
hallitsee myös karkeinta elementtiä, maata. 
Maaelementin symboli on neliö tai kuutio, 
ja kuution kuusi kylkeä avattuna muodos-
tavat ristin. Näin ollen ristiinnaulitsemisen 
mysteerio tarkoittaa itse asiassa laskeutumista 
karkeimpaan materiaan, pimeyteen ja kuole-
maan, josta uudestisyntyminen (tai ylösnou-
semus) on mahdollista käärmetulen avulla. 
"Visita Interiora Terrae Rectificandoque Inve-
nies Occultum Lapidem" – "tunkeudu maan 
ytimeen ja oikaisemalla se löydät Viisasten 
Kiven", on yksi alkemistien tunnuslauseista. 
Viisasten Kivi muuttaa epäjalot metallit kul-
laksi. Marsin hallitsema rauta eli ihmisen ast-
raaliruumis muuttuu auringon hallitsemaksi 
kullaksi. "Niin olemme siis yhdessä hänen 
kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, 
että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista 
Isän kirkkauden kautta, samoin pitää mei-
dänkin uudessa elämässä vaeltaman" (Room. 
6:4). INRI tarkoittaa myös todellista vihitty-
jen veljeskuntaa, pyhäin yhteyttä ja Jumalan 
valtakuntaa. "Minä olen viinipuu, te olette 
oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä py-
syn, se kantaa paljon hedelmää" (Joh. 15:5).
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A. T.

Mitä hypnoosi on?

Hypnoosi on melkeinpä päivän pu-
heenaihe. Siitä on kirjoitettu viime 
aikoina monissa lehdissä. Mutta 

tuskin kukaan on kirjoittanut meillä siitä, 
mitä hypnoosi oikeastaan on?

Ruotsalainen hermospesialisti ja psykologi 
S. G. Alrutz (1868–1925) ei alkujaan usko-
nut näkymättömään hermofluidumiin eikä 
auringon säteilemään ylifyysiseen voimaan 
(prana). Mutta pitkäaikaisen tutkimustyönsä 
ia laajan kirjallisen toimintansa (julkaisi mm. 
1913–17 teoksen "Till nervsystemets dyna-
mik") aikana hänen käsityskantansa muuttui 
kokonaan. Hän sanoi, että hypnotisoitaessa 
eli oikeastaan magnetisoitaessa (sairasta kä-
sin sivellessä) magnetisoijan kädestä virtaa 
näkymätön hermofluidumi, joka vaikuttaa 
koehenkilöön.

Kerrotaan psykoanalyysin isän S. Freudin 
etevän oppilaan tri Carl Jungin käsityskan-
nan olleen, että hypnoosi vahingoittaa pa-
rantumattomasti älyllisen kentän puolustus-
kykyä.

H. P. Blavatsky julkaisi Lucifer-lehdessä v. 
1890 artikkelin "Hypnoosi ja sen suhde 
muihin lumouskeinoihin". Seuraavassa osa 
artikkelista (suom. Jussi Snellman):

"H. C." sekä monet muut jäsenet ovat pyy-
täneet meitä vastaamaan useisiin tekemiinsä 
kysymyksiin. Teemme niin, mutta eräällä va-
rauksella: meidän on vastattava niihin yksin-

omaan okkultismin näkökannalta ottamatta 
lainkaan huomioon nykyaikaisen (ns. materi-
alistisen) tieteen olettamuksia, jotka ovat risti-
riidassa esoteeristen opetusten kanssa.

Kysymys. – Mitä on hypnoosi, kuinka se ero-
aa elollisesta magnetismista (eli mesmerismis-
tä)?

Vastaus. – Hypnoosi on uusi tieteellinen ni-
mitys vanhalle "tietämättömälle" taikauskol-
le – sitä on kutsuttu milloin "lumoukseksi", 
milloin "hurmioksi". Se on vanhentunut 
valhe muutettuna uudenaikaiseksi totuudek-
si. Siinä on todellisuutta, mutta sen tieteelli-
nen selitys puuttuu vielä. Joidenkin mielestä 
hypnoosi on tulos keinotekoisesti aikaansaa-
dusta ympäryshermojen ärsytyksestä. Tämän 
ärsytyksen vaikutus siirtyy sitten aivoaineen 
soluihin ja saa aikaan uupumustilan, joka on 
vain toinen tapa nukkua (hypnosis eli hyp-
nos). Toisten mielestä se on itse aikaansaatu, 
etupäässä mielikuvituksen synnyttämä hor-
rostila jne. Se eroaa animaalisesta magnetis-
mista, jossa hypnoottinen tila on aikaansaatu 
Braid-menetelmällä, joka on pelkästään me-
kaaninen, siinä katse keskitetään johonkin 
kirkkaaseen kohtaan – esimerkiksi metalliin 
tai kristalliin. "Animaalinen magnetismi" 
(eli mesmerismi) saadaan aikaan mesmeri-
sesti sivelemällä potilasta. Kun käytetään me-
netelmää, joka on pelkästään mekaaninen, 
sähköiset sielulliset tai edes sähköiset fyysiset 
virrat eivät ole toiminnassa, vaan ainoastaan 
keskittymisen kohteena olevan metallin tai 
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kristallin mekaaniset, molekyyliset värähte-
lyt. Silmä – aineellisen kehomme kaikkein 
okkultisin elin – toimii välittäjänä metalli-
kappaleen tai kristallin ja aivojen välillä ja 
virittää aivojen hermokeskusten molekyy-
livärähtelyt (so. niille kuuluvien liikkeiden 
määrän) sopusointuun esineen värähtelyjen 
kanssa. Tämä sopusointu aikaansaa hyp-
noottisen tilan. Toisessa puheenaolevassa 
tapauksessa olisi hypnoosin oikea nimitys 
"animaalinen magnetismi" eli tuo niin pal-
jon pilkattu sana "mesmerismi". Sillä hyp-
notisoimisen alkukäsittelyssä hypnotisoijan 
oma tahto – joko tietoisesti tai muuten – 
vaikuttaa potilaan keskushermostoon. Ja 
ylihypnoottinen tila (so. suggestio), on taas 
aikaansaatu – atomisten, ei molekyylisten 
– värähtelyjen avulla, jotka on synnyttänyt 
TAHDOKSI kutsutun energian toiminta 
avaruuden eetterissä (ja sen tähden aivan 
toisella tasolla). Sillä se, mitä me kutsum-
me "tahdon värähtelyiksi" on ehdottomasti 
erotettava niistä värähtelyistä, jotka pelkkä 
mekaaninen liike saa aikaan – molemmat 
toimivat kosmisten tasojen kahdessa eri as-
teessa. Tämän ymmärtämiseksi on tietysti 
välttämätöntä oivaltaa, mitä tahdolla tarkoi-
tetaan okkultisessa tieteessä.

Kys. – Molemmissa (sekä hypnoosissa että 
animaalisessa magnetismissa) tapahtuu 
hypnotisoijan tahdon toimintaa, ja hänestä 
siirtyy jotakin potilaaseen, ja se vaikuttaa 
tähän. Mikä on se siirtynyt "jokin" molem-
missa tapauksissa?

Vast. – Sillä, mikä on siirtynyt, ei ole nimeä 
eurooppalaisissa kielissä. Jos kuvailemme 
sitä tahtona, se menettää kaiken merkityk-
sensä. Vanhat ja melkein kokonaan kielletyt 

nimitykset – sellaiset kuin "taikavoima", "lu-
mous", "hurmio" ja "loitsu" sekä varsinkin 
"noituminen" – ilmaisevat paljon selvem-
min sen todellisen toiminnan, joka tapahtuu 
sellaisen siirron aikana, kuin nykyaikaiset, 
merkityksettömät termit "psykologisoida" ja 
"biologisoida". Okkultismi kutsuu siirrettyä 
voimaa "auriseksi fluidumiksi" (erotuksena 
aurisesta valosta). "Fluidumi" on korkeam-
malla tasolla olevien atomien vastaavaisuus-
suhde sekä niiden laskeutuminen potentiaali-
sen tahdon synnyttämän ja ohjaaman – tus-
kin huomattavan, näkymättömän – plastisen 
aineen muodossa tälle alemmalle tasolle. "Au-
rinen valo" – eli se, mitä Reichenbach kutsuu 
odiksi – ympäröi jokaista elävää ja elotonta 
olevaista luonnossa – on puolestaan astraali-
nen [uudemmassa teosofisessa kirjallisuudessa 
’eetterinen’ – toim. huom.], olevaista virtaava 
heijastua. Sen erikoinen väritys ja värit, yhdis-
telmät ja moninaisuus osoittavat gunien tilaa 
eli jokaisen eri esineen laatua ja ominaisuuk-
sia – ihmisen aura on voimakkain kaikista.

Hypnoosi vaatisi laajemman käsittelyn. Yllä 
olevastakin kuitenkin jo selvinnee, että siinä 
vaikuttavat voimat, joiden kanssa ei ole syytä 
leikkiä. Hypnoosia voi sanoa tulisoihduksi tai 
dynamiitiksi, jotka annetaan lapsen käteen.

Elonpyörä – 1964 N:o 1

[Koko artikkeli alkukielellä: Hypnotism, and 
Its Relations to Other Modes of Fascination]

Etusivu

H. P. Blavatsky
Teosofia
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RUUSU-RISTIN KESÄKURSSIT 26.6 – 1.7.2015
Jyväskylän temppelissä, Aittokalliontie 3

Kurssikirjana Pekka Ervast: Ihmisen synty luvut 9-16

Perjantai 26.6          Klo 19.00                   Tervetulotilaisuus

Lauantai 27.6                   9.00 - 11.00       Aamupu heenvuorot
                                       11.00 - 13.00       Lounas
                                      13.00 - 15.00        Alustus, luvut 9-10        (Mikael)
                                      19.00                    Yleisöesitelmä, Kauno Mannonen:
                                                                   Sammon arvoitus  

Sunnuntai 28.6                9.00 - 11.00       Aamupuheenvuorot
                                       11.00 - 13.00       Lounas
                                       13.00 - 15.00       Alustus, luvut 11-12      (Wäinämö)
                                       19.00                    Yleisöesitelmä, Jukka Sarno: 
                                                                  Ruusuristiläinen maailmankatsomus
                                                                       
Maanantai 29.6                9.00 - 11.00       Aamupuheenvuorot
                                       11.00 - 13.00       Lounas
                                       13.00 - 15.00       Alustus, luvut 13-14      (Ilmarinen)
                                       19.00                   Yleisöesitelmä, Jarmo Anttila:
                                                                  Ihmisen arvoitus
                                                                                         
Tiistai 30.6                       9.00 - 11.00       Aamupuheenvuorot
                                       11.00 - 13.00       Lounas
                                       13.00 - 15.00       Alustus, 15         (Jousimies)
                                       18.00                   Ilta rannalla

Keskiviikko 1.7                9.00 - 11.00       Aamupuheenvuorot
                                       11.00 - 13.00       Lounas
                                       13.00 - 15.00       Alustus,  16        (Kylväjä)
                                                   15.00       Päätöstilaisuus

   Aamuisin mietiskely Temppelissä 8.30

Kurssimaksu 20 €.
Ruokailu temppelillä: kasvislounas á 10,00 €, kahvi á 2,50 €
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Kesäkurssiruokailu 
Jyväskylässä 26.6.-1.7.2015

Kesäkurssien ruokailut järjestää 
Ruusu-Ristin oma talkooväki.  

Toivomme ruokailuun osallistujilta ennakkoilmoittautumisen 
12.6.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen

terveydenavaimet@gmail.com

tai jos et käytä sähköpostia, soita 040-7774331 Markus Salokas.  
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, minä päivinä osallistut, 

ja kerro myös toiveet erikoisruokavaliosta.  

Perjantain avajaispäivän kahvit talo tarjoaa, muina päivinä hinta on 
•Kasvislounas 10 euroa/päivä/hlö

•Päiväkahvit leivonnaisineen 2,50 euroa/päivä/hlö
•Koko kurssin ajalta ruokailut ja kahvit siis yhteensä 62,50 euroa/hlö. 

Maksut ruokailuista suoritetaan käteisellä paikan päällä.
Tervetuloa Jyväskylään kesäkurssille!

Jyväskylän ryhmä/Ilmarisen veljet
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Uuno Pore

Uudestisyntyminen

Ellei ole ollut mitään todellisia us-
konnollisia kokemuksia tai ellei etu-
käteen ole asiasta sattunut mitään 

kuulemaan, voi helposti jäädä vailla erityis-
tä huomiota Johanneksen evankeliumin III 
luku. – Siinähän kerrotaan, kuinka Niko-
demus, joka oli Jeesuksen sanojen mukaan 
Israelin kansan opettajia (voisimme ehkä 
verrata häntä aikamme papeista tai teolo-
geista parhaisiin), tulee Jeesuksen luo yöllä 
ja alkaa kysellä, miten ihminen saavuttaisi 
Jumalan Valtakunnan.Ja Jeesus vastaa hä-
nelle mm.: ”Totisesti, totisesti minä sanon 
sinulle: jos ei ihminen synny uudesti, ei hän 
voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Nikode-
mus persoonallisuudessa elävänä ihmisenä ei 
heti käsitä, mistä on kysymys: ”Kuinka voi 
ihminen vanhana syntyä? Eihän hän saata 
jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” Ja 
uudelleen toistaa Jeesus vaatimuksen: ”Toti-
sesti, totisesti sanon sinulle: jos ei ihminen 
synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä 
sisälle Jumalan valtakuntaan.” Ja hän jatkaa 
vielä: ”Ei kukaan ole noussut taivaaseen 
muu kuin se, joka taivaasta tuli alas, Ihmi-
sen Poika, joka on taivaassa. – Ja niin kuin 
Mooses ylensi käärmeen erämaassa, samoin 
on Ihmisen Poika ylennettävä.” Monelta it-
seään kristityksi nimittävältä on jäänyt huo-
maamatta tämä luku. Ihmiset eivät ole osan-
neet panna sille sitä arvoa, joka sille kuuluu, 
sillä ellei ymmärrä uudestisyntymistä, ei 
epäilemättävielä tiedä todellisesta kristin-
uskosta oikeastaan mitään. Aikain viisaus, 
kaikki suuret maailman uskonnot opetta-

vat, että tämän ilmenneen maailmankaikke-
uden, tämän näkyvän maailman takana on 
Jumala, kosminen tajunta, Kristus, millä eri 
nimillä sitä sitten onkin nimitetty. Edelleen 
uskonnot opettavat, että ihminen sisimmäl-
tä luonnoltaan on syntyisin tuosta Jumalasta, 
että hänen henkensä on samaa olemusta kuin 
Jumala. Myös ovat viisaat aina sanoneet, että 
ihminen, paitsi, että hän on jumalsyntyineen 
sisimmältään, on näkyvältä olemukseltaan ei-
jumalallinen eli persoonallinen olento.

Me ihmisethän elämme yleensä persoonalli-
suudessamme Pekkoina ja Maijoina emmekä 
ilman muuta tunne olevamme yhtä Jumalan, 
Kristuksen, kanssa. Kaukana siitä. – Mut-
ta jonkinlaisen kuvan tästä jumalallisesta 
puolestamme saamme, kun ajattelemme ns. 
omaatuntoamme. Sen voi sanoa olevan mei-
dän sisimmän olemuksemme, kuolematto-
man minämme jumalallinen ääni. Jokainen 
meistä kokemuksesta tietää, että omatunto 
saattaa herkistyä sitä enemmän, mitä tar-
kemmin sen ääntä koettaa seurata. Ja onpa 
meillä esimerkkejä siitä, kuinka tuo oman-
tunnon herkistyminen monessa tapauksessa 
on voinut mennä hyvinkin pitkälle. Se voi 
viedä jotkut – meidän mielestämme – aivan 
epäkäytännöllisyyteen saakka, kokonaan 
unohtamaan itsensä: esimerkiksi jakamaan 
kaiken omaisuutensa köyhille tai uhraamaan 
henkensä toista pelastaakseen. Me tavalliset 
ihmiset siis voimme aivan kokemuksesta tie-
tää, että ihmisessä on, paitsi tätä tavallista 
persoonallista olemusta, joka kaikin tavoin 
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itsekkäästi pitää puoliaan, myös merkillinen, 
epäitsekäs olemuspuoli, jossain tajunnan 
syvyyksissä, joka sanelee aivan toisenlaisia 
ohjeita. Se kehottaa meitä tulemaan hyvän-
tekijöiksi, kieltämään itsemme ja oman mu-
kavuutemme toisten hyväksi. 

Tämä ihmisen sisässä oleva omantunnon 
ääni on se Ihmisen Poika, joka Jeesuksen 
sanojen mukaan on ylennettävä. Sille on 
alistettava persoonallinen olemuksemme, li-
suutemme on ”liha”, ”lihasta syntynyt”, eikä 
se voi päästä Taivasten Valtakuntaan. Vain 
Ihmisen Poika, ihmisen sisin salaisuus, joka 
aikojen aamulla taivaasta tuli alas, voi nousta 
takaisin syntymäkotiinsa. Se on se Kristus, 
joka on meidän sydämemme ovella, kolkut-
taa ja anoo sisäänpääsyä. 

Ei Jumalan valtakuntaan herääminen ole 
niin harvinainen tapahtuma, kuin mitä 
yleensä olemme tottuneet ajattelemaan. 
Kristikunnassa on totuttu pitämään Paavalin 
heräämistä Damaskoksen tiellä jonakin eri-
koisena armonosoituksena Jeesus Kristuksen 
puolelta, joka ei sen jälkeen ole toistunut. 
Mutta monet monituiset kerrat on tuo ko-

kemus tehty sen jälkeen sekä kristikunnassa 
että muidenkin uskontojen piirissä, sillä kaik-
kia ihmisiä on Kristus yhtä lähellä. Monella 
ihmisellä on ollut damaskos-kokemuksensa. 
Kiintoisaa on lukea esimerkiksi tunnetun 
amerikkalaisen psykologin William Jamesin 
kirjaa ”Uskonnollinen kokemus moninai-
suudessaan”, jossa on kerrottu useita sellaisia 
tapauksia, jolloin tuo kokemus on sattunut 
nykyaikaisille ihmisille. Jeesus puhui kansalle 
vertauksissa Taivasten Valtakunnasta, ja Ruu-
su Ristin perustaja-johtaja Pekka Ervast sanoi 
kristinuskon ymmärtämisen alkavan Jeesuksen 
vertauksien käsittämisessä. Kansaan kuuluvat 
kaikki ne, jotka eivät vielä ole Valtakunnan 
piirissä. Siis mekin olemme kansaa hänen ope-
tustensa kannalta, ja ensimmäinen tehtäväm-
me on ratkaista vertauksen henki ja ottaa nii-
den ilmaisema askel. Koettakaamme siis päästä 

vertausten henkeen. Muistamme vertauksen 
kauppiaasta, jolla oli paljon rikkauksia: kaup-
pias näki kalliin helmen ja meni ja möi kaiken, 
mitä hänellä oli voidakseen ostaa sen helmen. 
Niin meilläkin jokaisella persoonallisena ihmi-
senä on kaikenlaisia ominaisuuksia, henkisiä 
rikkauksia, kenties rikkauksia sanan tavalli-
sessa mielessä. Ne kaikki on meidän hengessä 
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luovutettava – ehkei aina ulkonaisesti – voi-
daksemme saada omaksemme ikuisen elä-
män ihmeellisen helmen. Kaikki kykymme 
on alistettava Taivasten Valtakunnan – eli 
ihmiskunnan palvelukseen, sillä ”minkä te 
olette tehneet yhdelle näistä pienimmistä, 
sen te olette tehneet minulle.” 

Eräässä toisessa vertauksessa kerrotaan Tai-
vasten Valtakunnan olevan sinapin siemenen 
kaltaisen. Se on pienin kaikista siemenistä, 
mutta siitä saattaa kasvaa puu, jonka oksille 
taivaan linnut tulevat rakentamaan pesän-
sä. Meidänkin sielussamme on kaikenlaisia 
siemeniä, mahdollisuuksia eri elämän aloil-
le, erilaisiin elämäntehtäviin. Ja aivan pieni 
on meissä kaikissa ikuisen elämän siemen. 
Ihmisen Pojan ääni kuuluu meissä vielä hei-
kosti. Harvoin me päästämme hengen si-
napin siemenen juurtumaan ja kasvamaan, 
mutta jos me sen annamme varttua, se täyt-
tää lopulta meidän koko olemuksemme.  
Persoonallisuutemme itsekkäänä olentona 
lakkaa olemasta. Jäljelle jää vain ”sinapin sie-
menestä” kasvanut suuri puu, meissä hallit-
see Ihmisen Poika. 

Tällaisina persoonallisina ihmisinä olemme 
Taivasten Valtakunnan kannalta myös kuin 
pelto, johon on kylvetty henkisen elämän 
vehnänjyvät. Meidän on persoonallisina ih-
misinä eläydyttävä siihen tunnelmaan, että 
olemme vain pelto, jonka tehtävä on kasvat-
taa hengen elämän vehnä. Niin kuin pelto 
sinänsä ei ole mikään tarkoitus, niin emme 
mekään ole olemassa itseämme varten, vaan 
sitä varten, että me tekisimme korkeamman 
minämme, Ihmisen Pojan, kykeneväksi as-
tumaan tietoisena Jumalan Valtakuntaan. 

Näin puhuvat vertaukset suggestiivisesti ta-
junnallemme. Koettakaamme nyt vähän fi-
losofisemmin ymmärtää uudestisyntymisen 
edellytyksiä, niin kuin ne on esitetty Uudessa 
Testamentissa ja niin kuin tuon kokemuk-
sen tehneet ymmärtävät ne. Yksinkertainen 
ja täsmällinen on neuvo, joka annetaan Uu-
dessa Testamentissa ihmisille elämänohjeeksi: 
”Etsikää ensin Jumalan Valtakuntaa ja hänen 
vanhurskauttaan, niin kaikki muukin teille 
sen ohessa annetaan.” Kuinka moni on otta-
nut tämän lauseen käytännölliseksi elämän-
ohjeekseen, kuka uskaltanut toimia sen mu-
kaisesti? Sillä mitä se merkitsee? Aivan selvästi 
sitä, ettei ihmisen ensi sijassa pitäisi huoleh-
tia jokapäiväisestä elämästään, syömisestään, 
juomisestaan, pukeutumisestaan, yhteiskun-
nallisesta asemastaan, viroistaan, toimistaan. 
Tavallisestihan ihminen päättelee järjessään: 
tuo ja tuo on minun elämäntehtäväni: minä 
tahdon tulla kirjailijaksi, minä valtiomieheksi, 
minä säveltäjäksi, minä näyttelijäksi – minä 
äidiksi. Harva ihminen sanoo: ”Tahdon en-
sin etsiä Jumalan Valtakuntaa ja sen löytää. 
Sen jälkeen varmaan löydän itsestään minul-
le kuuluvan elämäntyönkin.” Kuinka moni 
meistä on niin sanonut? – Onko siis ihme, 
ettemme ole löytäneet? – Vanhemmilla ih-
misillä, kun he tulevat totuudenetsijöiksi, on 
jo tavallisesti joku virka tai työ yhteiskun-
nassa – tai vaikkapa vain perhe. 

Tavallisesti he eivät enää osaa niin kokonais-
valtaisesti etsiä Jumalaa, että asettaisivat Hä-
net ensi sijalle. He luonnollisesti ymmärtävät
tehtäväkseen ensin täyttää maalliset velvolli-
suutensa hyvin – eikä kukaan voi heitä sitä 
moittia. Mutta toisinkin voisi olla. Eihän 
toki vaadita, että olisi laiminlyötävä maalliset 
velvollisuudet, mutta kuitenkin olisi osattava 
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asettaa Jumalan etsiminen ensi sijalle. – Voi 
olla niin, että vanhemmilla ihmisillä on 
enemmän vaikeuksia kuin nuorilla, jotka 
vielä ovat vapaat. 

Tämä kehotus Jumalan valtakunnan etsi-
miseen ennen muita arvoja ei ole mikään 
sentimentaalinen huokaus tai hurskas toi-
vomus, vaan se on käytännöllinen neuvo 
ihmisille, jotka tahtovat löytää elämässä 
jotakin todellista. Ensin on saavutetta-
va Taivasten Valtakunnan kansalaisuus, 
vasta sitten henkisessä mielessä voi tul-
la kysymyksen elämäntehtävän saaminen 
ja suorittaminen. Varsinkin siis nuorille, 
jotka vielä eivät ole ottaneet päälleen uu-
sia karmallisia sitoumuksia tässä elämässä, 
kuuluu tämä ohje: ”Etsikää ensin Jumalan 
Valtakuntaa... – Se on ennen kaikkea hei-
dän ensimmäinen velvollisuutensa. Älkööt 
he uusia sitoumuksia tehkö, ennen kuin 
he ovat Valtakunnan löytäneet – ja äl-
kööt myös vanhemmat heitä siinä estäkö. 

”Etsikää, niin te löydätte, anokaa, niin teille 
annetaan, kolkuttakaa, niin teille avataan”, 
lupaa Jeesus. Ihmisen on etsittävä Jumalan 
Valtakuntaa koko sielullaan ja koko mielel-
lään, muuten se ei tule. Jokapäiväisessäkin 
elämässä ihminen saa yleensä sitä, mitä hän 
etsii, jos hän vain kyllin innokkaasti ja har-
taasti jaksaa etsiä. Jos me etsimme maallista 
menestystä, rikkautta, kunniaa ja asemaa, 
emme me suinkaan sillä saa – Jumalan Val-
takuntaa. 

Minkälaisia vaatimuksia asettaa Jumalan 
löytäminen meille persoonallisina ihmisinä? 
Ei se vaadi meiltä mitään niin merkillistä ja 
yliluonnollista täydellisyyttä. Jos ajattelem-

me Jeesuksen syntymää vertauskuvana, muis-
tamme, että hän syntyi tallissa. Ja tallissahan 
on vielä eläimiäkin. Mutta huomatkaamme 
toiselta puolen, että tallissa on kotieläimiä. 
Talli ei sentään ole sirkus, jossa on tiikereitä,   
käärmeitä ja leijonia. – Riittää, kun ihmisen 
sielu on edes kuin talli – ei saa siellä sentään 
olla enää intohimojen eikä vihan petoeläimiä. 
Siis sellaisessa ihmisessä Kristus voi syntyä, 
joka niin hallitsee alemman luontonsa omi-
naisuudet, että ne ovat alistetut kohtuuden 
ja järjen hallinnan karsinoihin. Siis tavallinen 
hyvä ihminen. 

Mutta mikä on sitten se tärkein ominaisuus, 
jonka on ihmissielussa oltava, ennen kuin voi 
lähestyä uudestisyntymisen mysteeriota? Se, 
että ihminen persoonallisessa tajunnassaan – 
aivan Maijana tai Paavona – osaa sanoa: ”Si-
nun tahtosi tapahtukoon isä, eikä minun.” 
Siinä on taivasten Valtakunnan portin avain. 
Kun ymmärtää tämän täysin ja osaa soveltaa 
käytäntöön, on kypsä astumaan uuteen ih-
meelliseen Valtakunnan elämään. Näin yk-
sinkertainen ohje kuitenkin vaatii selityksiä 
ja selityksien selityksiä. Uudestisyntyminen, 
se kokemus, jossa ihminen ensi kerran kokee 
Jumalaa sisässään, on selvä tapahtuma, ajassa 
selvästi määriteltävissä. Siinä ihminen eläväl-
lä tavalla tulee tietoiseksi sisässään olevasta 
Jumalasta – ei enää sellaisella epämääräisellä 
tavalla kuin miten me kuulemme omantun-
non äänten, vaan niin, että hän äkkiä huo-
maa sisässään asuvan toisen olennon, paljon 
viisaamman, paljon merkillisemmän kuin 
tämä näkyväinen persoonallinen minä. Sitä 
ennen on kuitenkin ihmisen täytynyt taistella 
”Jaakopin paininsa” Jumalansa kanssa. Hänen 
on täytynyt vaatia Jumalalta, että hän ilmaisisi 
itsensä. – Hyvä näytelmä on parempi kuin 10 
saarnaa. – Kansallisteatterissa näyteltiin vuo-
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sia sitten merkillistä näytelmää ”Päävoittoa”, 
jossa päähenkilö Sheppey kokee uudestisyn-
tymisen taisteltuaan taistelunsa Jumalansa 
kanssa. Sheppey on joutunut toimittamaan 
vankilaan erään miehen, jonka hän on ta-
vannut varastamasta. Tämä tapahtuma jää 
vaivaamaan häntä, ja hän kyselee toisilta ja 
itseltään: teinkö minä oikein, oliko oikein, 
että tuon miehen saatoin vankilaan. Ja yhä 
voimakkaammin omatunto häntä soimaa, 
kun hän kuulee, että mies oli tehnyt varkau-
den nälän pakottamana. – Tämän kysymyk-
sen pohtiminen ajaa hänet siihen vaikeaan 
kriisiin, jonka tuloksena on sitten uudesti-
syntyminen, Jumalan näkeminen.

”Päävoiton” Sheppey oli koko elämänsä ko-
ettanut elää moraalista elämää – kuitenkin 
aivan tavallisena ihmisenä – ei minään mer-
killisenä pyhimyksenä. Hänen moraalinen 
vaistonsa oli kuin itsestään vuosien kuluessa 
herkistynyt niin, että ulkonaiset olosuhteet 
pakottavat uudella tavalla hänet ratkaise-
maan suhteensa niihin. Ja siitä syntyy se 
kriisi, joka aina edeltää uudestisyntymistä. 
Sheppeyn tarina ei ole poikkeus, vaan il-
maus yleisestä säännöstä, sillä ihmisessä on 
kehityttävä uusi, herkkä moraalinen luonto, 
ennen kuin hän voi edetä tiellä. Voisimme 
siis sanoa, että ihmisen on ollut koetettava 
elää täällä länsimailla Jeesuksen Vuorisaar-
nan käskyjen mukaan, on ollut koetettava 
niitä ymmärtää. – Eihän totuudenetsijä en-
nen tuota suurta kokemustaan osaa oike-
astaan ymmärtää käskyjen vaikutusta. Sen 
vuoksi on ikään kuin mentävä vähän asioista 
edelle ja koetettava kokeneen ihmisen silmil-
lä katsella niiden vaikutusta. 

Katsoessaan siis taakseen kulkemaansa tietä 

ja pohtiessaan entistä elämäänsä ennen Pyhän 
Hengen kastetta, kulkijalle selviää, mikä mer-
kitys ja tarkoitus oli ollut Vuorisaarnan käs-
kyillä, joita hän oli koettanut noudattaa per-
soonallisuudessaan eläessään. Psykologisesti 
katsoen käskyjen merkitys oli ollut siinä, että 
juuri ne olivat lopulta hänet vieneet henkisen 
kriisin eteen. Häneen oli käskyjen seuraami-
sesta kasvanut uusi moraalinen tajunta, joka 
herkästi käskyjen valossa arvosteli kaikkea, 
minkä eteen hän elämässä joutui. Ja koska 
käytännöllinen elämä vääjäämättömästi joh-
taa ihmisen ristiriitaan Vuorisaarnan käskyjen 
kanssa, hän ei voi ajan mittaan välttää kriisiä, 
jos hän vakavasti pyrkii. Sillä kun hän lopulta 
on tullut vakuuttuneeksi Vuorisaarnan käs-
kyjen oikeudenmukaisuudesta ja totuudesta, 
hän joutuu jonkin elämäntapahtuman eteen, 
joka ehdottomasti vaatii ratkaisua. Ulkonai-
sesti katsoen tavallisesti asialla voisi olla kaksi 
ratkaisua, jotka näyttävät moraalisesti yhtä oi-
keilta. Ajatelkaamme käytännöllistä esimerk-
kiä:  nuorukainen on tullut siihen ikään, että 
hänen pitäisi astua sotapalvelukseen. Yleinen 
mielipide, samoin kuin jokin ääni hänessä 
itsessäänkin vaatii, että jokaisen velvollisuus 
on palvella isänmaata, suorittaa asevelvolli-
suutensa ja tarpeen tullen ase kädessä suojella 
maata. Mutta toisaalta hänelle on selvinnyt 
Jeesuksen käsky, että on rakastettava vihollis-
kansojenkin asukkaita, eikä suuttua heihin – 
puhumattakaan heidän tappamisesta. Ja hän 
muistaa käytännöllisenä esimerkkinä, mitä sa-
noi Jeesus, kun Pietari vetäisi miekan tupesta 
suojellakseen Mestariaan. – Tällainen nuoru-
kainen joutuu vaikeaan henkiseen tutkiste-
luun itsensä kanssa. Hän ei tahdo tehdä vää-
rin. Hän ei tahdo antaa oman persoonallisen 
tunteensa johtaa tässä valinnassa. Hän elää 
tiiviisti viikkokausia, kenties kuukausia tuos-
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sa henkisessä kyselemisessä. Hänen koko 
olemuksensa joutuu kestävään, voimakkaa-
seen mietiskelytilaan, niin että hän melkein 
unohtaa muut asiat. Hän ikään kuin hen-
gessään huutaa: ”Ilmoita minulle tahtosi 
Taivaallinen Isä, sano, mitä minun pitää 
tehdä.” Ja kun ihminen on näin sielussaan 
joutunut tällaisen voimakkaan kysymyksen 
eteen niin, että se täyttää kokonaan hänen 
olemuksensa, vastaus tulee, Jumala ilmaisee 
itsensä. — Ihminen tuntee tajunnassaan 
kohoavansa kuin ylöspäin, pois fyysisestä 
ruumiistaan. Hänen tajuntansa laajenee, tai 
voisi sanoa myös, että ikään kuin kanava au-
kenee ylöspäin ja hän tuntee olevansa yhtä 
sen ihmeellisen tajunnan kanssa, joka täyt-
tää koko maailmankaikkeuden ja jota hän 
vaistomaisesti nimittää Jumalaksi. Ja siinä 
merkillisessä autuuden tilassa hän siten saa 
vastauksen kaikkiin kysymyksiinsä, hän saa 
ikään kuin Jumalan hengen kannalta katsella 
omia pieniä kysymyksiään ja vaikeuksiaan. 
Jumala ikään kuin sanoo hänelle: ”Ei sinun 
tarvitse surra ja murehtia. Ole rauhassa. 
Elämä on lakisiteinen, ja kaikki asiat tapah-
tuvat, niin kuin hyvä on. Ei sinun tarvitse 
huolehtia siitä, osaatko aina tehdä oikein. 
Kun aina teet, niin kuin ymmärrät minun 
tahtoni olevan, kun aina vain pyrit tulemaan 
minun tahtoni välikappaleeksi maan päällä, 
niin silloin kaikki on hyvin.”

(Mainittakoon, että ottamassani esimerkissä 
ko. nuori mies meni sotaväkeen ja palve-
li asevelvollisuutensa – saamatta sielulleen 
vahinkoa, niin kuin lyhyesti voisi sanoa.) 
Uudestisyntymisessä ihminen ei ainakaan 
tavallisissa oloissa näe vielä Mestariaan eikä 
Jeesus Kristusta – Paavalin kokemus oli kyl-
lä jossain suhteessa erikoinen. Kokemuksen 

yksityiskohdat saattavat jossain määrin vaih-
della – jotkut voivat esimerkiksi nähdä voi-
makkaan valoilmiön, jotkut tuntea jonkun 
olennon läsnäoloa, jopa puolittain nähdäkin. 
Mutta sisin ja olennaisin puoli tuossa koke-
muksessa on ilmeisesti, niin kuin P. E. kir-
joittaa v. 1932 eräässä Ruusu-Risti-aikakaus-
kirjan artikkelissa ”Kirje opetuslapsitoverille”: 
”Yksinkertaisinta onkin ajatella, että ihminen 
uudestisyntyessään tulee tietoiseksi siitä, että 
maailmankaikkeuden kaikkiallinen, näkymä-
tön alkuvoima on läsnä hänenkin sisässään.” 
Pitkiä aikoja ei kestä hänen elämänsä tuossa 
autuaallisessa kokemuksessa, sillä hänen per-
soonallisuutensa on vielä kuitenkin elävä. Sen 
jokapäiväiset harrastukset, tavalliset huolet 
alkavat taas vaatia osansa. Tuo ensimmäinen 
Jumalan kokeminen oli ollut vain kuin armoa 
ylhäältä. Nyt hänen tehtävänsä on saada tuo 
autuus ainaiseksi omaisuudekseen. Hänen 
on joka päivä opittava uudelleen vetoamaan 
Jumalaan, joka päivä opittava jättämään syr-
jään arkiset asiat, joka päivä kuolemaan pois 
persoonallisuudestaan. Ja vain sikäli kuin hän 
pystyy itsensä kieltämään, vain sikäli hänen 
yhteytensä Jumalan kanssa pysyy elävänä. 
Tuo ensimmäinen kokemus oli vain kuin lu-
paus siitä, miten tulee joskus olemaan, miten 
pitäisi olla. – Eikä suinkaan ole aina sanot-
tu, että tuo yhteys pysyy rikkumattomana 
Jumalan kanssa. Ilmeisesti tätä tarkoittaen 
on Jeesuskin kertonut vertauksen kylväjäs-
tä: ”Katso, kylväjä läksi kylvämään. Ja hänen 
kylväessään muutamat siemenet putosivat 
tielle, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset pu-
tosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut pal-
jon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun 
niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon 
noustua ne poudittuivat, ja kun niillä ei ol-
lut juurta, ne kuivettuivat. Toiset putosivat 
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orjantappuroihin ja orjantappurat nousivat ja 
tukahduttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään 
maahan ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä 
kuusikymmentä, mitkä kolmekymmentä jy-
vää.” Ja hän itse selvittää vertauksen opetus-
lapsille: ”Kuulkaa te siis vertaus kylväjästä: 
milloin joku kuulee valtakunnan sanan, eikä 
ymmärrä, niin paholainen tulee ja tempaa 
pois sen, mikä on kylvetty hänen sydämeensä. 
Tämä on se, joka kylvettiin tielle. Mikä kal-
lioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan 
ja heti ottaa sen ilolla vastaan, mutta hänellä 
ei ole itsessään juurta, vaan hän kestää aino-
astaan jonkin aikaa, ja kun tulee ahdistus tai 
vaino sanan tähden, hän loukkaantuu heti. 
Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, 
joka kuulee sanan, ja tämän maailman huo-
li ja rikkauden petos tukehduttavat sanan, 
ja hän jää hedelmättömäksi. Ja mikä hyvään 
maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, 
ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja 
tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmen-
tä, mikä kolmekymmentä.” Tavallisestihan 
on totuttu ajattelemaan, että tämä vertaus 
tarkoittaa vain yleensä ”sanan” kuulemista 
esimerkiksi kirkossa, mutta huomatkaam-
me, että Jeesus sanoo Valtakunnan sanan. 
On selvästi kysymyksessä sellainen ihmi-
nen, jonka Jumala on jo kutsunut, jolle hän 
on jo näyttänyt valtakuntansa ja joka on siis 
uudestisyntynyt ihminen. – Ei siis suinkaan 
merkitse, jos on kutsuttu ja käynyt lävitse 
uudestisyntymisen, saanut kristityn ensim-
mäisen sinetin, että sillä on tullut pysyväisesti 
Jumalan Valtakunnan jäseneksi. ”Monet ovat 
kutsutut, mutta harvat valitut.” Vain harvat 
kutsutuistakin jaksavat ja osaavat kulkea sitä 
ohdakkeista itsensäkieltämisen polkua, joka 
vie Golgatalle ja jonka päässä vasta kajastaa 
Taivasten Valtakunnan pysyvä kansalaisuus. 

Vuosien kuluessa uudestisyntynyt ihminen 
oppii yhä enemmän ymmärtämään kokemus-
taan ja uutta elämäänsä, sillä Pyhä Henki, 
jonka hän on saanut kokemuksessaan, sisäi-
sen inspiraation henkenä neuvoo ja opettaa 
häntä. Hän on saanut mietiskelyn lahjan, niin 
kuin voitaisiin sanoa. – Nyt hän ymmärtää 
paremmin omaakin elämäänsä. Ennen tuota 
kokemusta kaikki oli ollut oikeastaan vain 
kuin valmistusta tuohon uuteen elämään. Se 
oli ollut valmistavaa tietä, jonka aikana hän 
oli koettanut elää moraalista elämää, joskin 
persoonallisuudessaan. Kun hän sitten oli 
osannut kaivata Jumalaa ja hänen tahtonsa 
tapahtumista ennen omaa persoonallista tah-
toaan, oli tahtonut vain sitä, minkä hän oli 
pitänyt oikeana ja sitä kiinteästi mietiskellyt, 
oli tämä vienyt hänet henkiseen kriisiin, jon-
ka jälkeen Jumala oli ilmaissut itsensä hänelle. 
Ja hän huomaa nyt tulleensa elämänsä uudelle 
taipaleelle: puhdistuksen tien alkuun. Ja nyt 
hän käsittää selvästi, että vasta kun tämä puh-
distuksen tie on kuljettu loppuun, hän tulee 
kohtaamaan elävänä olentona Mestarinsa, 
joka on ohjaava häntä opetuslapsen tiellä ja 
joka on opettava hänelle Jumalan hengen sa-
laisuuksia, näyttävä näkymättömät maailmat, 
elämän ja kuoleman.

Uudestisyntynyt ihminen on puhdistuksen 
tien alussa. Sillä tiellä on hänen elämänsä jo-
kahetkisenä oppaana Jeesuksen Vuorisaarna, 
sen viisi käskyä. Uudestisyntyneen ihmisen 
asia ei ole vielä lähteä havittelemaan näky-
mättömien asioiden tietämistä. Ei hänen pidä 
vielä kuvitella, että hän voisi nyt tietää jotakin 
yliaistillisista asioista sanan varsinaisessa mie-
lessä. Hänen elämänsä on yksinkertaisesti sii-
nä, että hän puhdistaa sydämensä, ajatuksen-
sa ja tunteensa kaikesta pahasta sen mystisen 
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Kristuksen, sen Jumalan avulla, jonka ääni 
hänessä kuuluu. – Kääntäen voimme sanoa 
asian niin, että Kristuksen, joka on syntynyt 
hänen persoonallisuutensa talliin ja joka on 
vielä pieni lapsi Taivasten valtakunnassa, on 
kasvettava täyteen miehuuden mittaan. Sillä 
se on vielä alttiina monenlaisille harhautumi-
sille. 

Voi sanoa, että ainoa pelastus uudestisynty-
neelle ihmiselle joutumasta harhateille on sii-
nä, että hän ottaa jokahetkiseksi oppaakseen 
Vuorisaarnan käskyt. Kuka tahansa meidän 
aikanamme verraten helposti voi ymmärtää 
ja hyväksyä käskyistä ensimmäisen, toisen, 
kolmannen ja viidennen, siis ”Älä suutu”, 
”Älä ole epäpuhdas ajatuksissasikaan”, ”Ole 
aina rehellinen ja totuudenmukainen” sekä 
”Rakasta kaikkia ihmisiä.” Jokseenkin sa-
massa muodossa saatettiin, samoja asioita 
opettaa toisissa uskonnoissa ennen Kristus-
ta. Yhtä helppo ei ole neljäs käsky: ”Älä ole 
pahaa vastaan”, vaikka on sanottu, että se on 
Kristuksen opin kulmakivi, jota ilman koko 
oppi hajoaa. Missä on se hurskas ihminen 
kirkonkaan piirissä, joka tahtoisi luopua 
oikeuden vaatimuksesta ja pahan rankaise-
misesta. Jumalakin on kautta vuosisatojen 
aina käsitetty paitsi rakkauden Isäksi myös 
oikeuden ja koston Jumalaksi. Mutta Kris-
tuksen opin henki on selvästi toinen, sillä 
Hän opetti, ettei pidä vastustaa pahaa. Esi-
merkiksi Getsemane-kohtauksessa tämä tuli 
selvästi esille. Asiaa selvittää vielä enemmän 
eräs hänen vertauksensa: Kylväjä kylvi sie-
menen peltoon. Mutta yöllä tuli saatana ja 
kylvi rikkaruohon siemeniä samaan peltoon. 
Kun siten vilja alkoi käydä oraalle, tulivat 
rikkaruohotkin esille ja palvelijat menivät il-
moittamaan isännälle, että pellossa oli paljon 

rikkaruohoja ja ne pitäisi kitkeä pois. Mutta 
isäntä vastasi: antakaa rikkaruohojen kasvaa 
viljankorjuuseen asti. Korjataan sitten samalla 
kertaa sekä vilja että rikkaruohot ja erotetaan 
rikkaruohot ja heitetään tuleen. Jos te nyt me-
nisitte viljapeltoa kitkemään, tallaisitte vain 
viljan ja vahingoittaisitte sitäkin. Jeesus tahtoo 
tällä selventää, kuinka karman koulussa paha 
tulee itsestään pois kitkettyä. – Tämä käsky siis 
tähtää ennen kaikkea siihen, ettei tule liiaksi 
kiinnittää huomiota itsessään olevaan pahaan. 
Karma kyllä pitää huolen pahan poistamises-
ta. On vain pidettävä huoli siitä, että hengen 
elämän vilja pääsee kasvamaan. On vain koe-
tettava kasvaa hyvyydessä, puhtaudessa, to-
tuudessa, rakkaudessa. On otettava ohjeeksi 
Jumalan kasvatusmetodit: Hänhän antaa au-
rinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin. 
– Sekään, paha, joka ilmenee karmana, ei ole 
enää siinä määrin kuin ennen esteenä henki-
selle kehitykselle. Kun ihminen on uudesti-
syntynyt, kun hän elää Jumalassa, hän tuntee 
jaksavansa kantaa ristiään toisella tavalla kuin 
ennen. Karma ei estä häntä elämästä onnessa 
ja autuudessa keskellä kärsimyksiään – sillä 
hänen ristiinsä puhkeavat ruusut, jumalallisen 
elämän, autuuden ihmeelliset kukat.

Uudestisyntynyt ihminen tulee uuteen 
asenteeseen käskyihin nähden. Ennen ne 
olivat vain kuin vipu, keino, joka vei hä-
net henkiseen kriisiin, mutta nyt ne tulevat 
selvästi uuden elämän mittapuiksi, joiden 
mukaan hänen on aina koetettava elää. Ne 
eivät ole enää ulkopuolisia niin kuin siihen 
asti. Hänhän oli ennen tuota kokemustaan 
ollut moraalinen, kunnon ihminen ja par-
haansa mukaan elänyt siveellistä elämää, 
mutta nuo käskyt olivat kuin jollain tavalla 
ulkopuolella häntä. 
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Vasta nyt kun hän on uudestisyntynyt Py-
hästä Hengestä, Jumalasta, Vuorisaarnan 
käskyt ovat tulleet hänen sisäänsä. On 
kuin juuri niiden kautta ja niissä ilmenisi 
hänen sisässään oleva Jumala. Sitten, vasta 
tuon kokemuksen tehnyt ihminen selvästi 
ja järkkymättömästi tajuaa, että hänen on 
elettävä Vuorisaarnan käskyjen mukaan, 
puhdistettava itsensä niiden ohjaamana: 
hän ei saa suuttua, koska Jumalakaan ei kos-
kaan suutu ja Jumala ei saata ilmetä suut-
tuneessa ihmisessä, hänen on tultava puh-
taaksi, koska hänen sisässään oleva Jumala 
voi ilmetä vain täydellisessä puhtaudessa, 
hänen on tultava täysin rehelliseksi ja to-
tuudenmukaiseksi, koska Jumala ilmenee 
vääristymättömänä vain täysin rehellises-
sä ja totuudenmukaisemmassa mielessä, 
hän ei saa vastustaa mitään pahaa, koska 
Jumalan henki on siinä, että hän henkise-
nä aurinkona katselee samalla rakkaudel-
la ns. hyviä kuin ns. pahojakin ja hänen 
on opittava rakastamaan kaikkia ihmisiä 
sillä puolueettomalla rakkaudella, joka 
puhtaimmin ilmeni Jeesus Kristuksessa. 

Siinä on uudestisyntyneen ihmisen tie, pää-
tä huimaava, silmiä häikäisevä. Sitä tietä on 
hänen kuljettava, jos hän tahtoo olla uskol-
linen kutsumukselleen. Hänen on aina ym-
märrettävä, että päämäärä on pidettävä kirk-
kaana, muuten hän ei osaa kulkea oikein. P. 
E. kertoo kirjassaan ”Kristuksen tutkimaton 
rikkaus”, kuinka Jumala, Kosminen Kristus, 
erikoisesti määrättyinä ikäkausina on ihmis-
tä lähellä: lapsuudessa, nuoruuden alkaessa, 
miehuuden alkaessa ja vanhuuden tullen. 
Kristus saattaisi syntyä jo lapsessa, jos van-
hemmat ja kasvattajat osaisivat vaalia sitä 

niin, että se voisi koko ajan katsoa sen sisäs-
sä olevaan enkeliin. Tunne-elämän herätessä 
nuorukaisessa ja neitosessa Kristus taas ikään 
kuin ojentaa kätensä ja sanoo: ”Älä heittäy-
dy tunnehekumaan, halujen ja epäpuhteitten 
ajatusten heiteltäväksi, vaan pysy puhtaana, 
niin minä otan sinuun asuntoni.” Miehuu-
den ikään saapuneille, joilla on edessä elä-
mänuran valinta, tulevaisuuden suunnittelu, 
kodin perustaminen, Kristus sanoo: ”Tee 
päätös tulla totuuden ritariksi maailmassa, 
niin kuin itsekin sydämessäsi tunnet velvol-
lisuudeksesi. Heitä pois omat persoonalliset 
pyyteesi ja toiveesi hyvistä tuloista ja kunni-
oitetusta asemasta yhteiskunnassa. Päätä ai-
noastaan olla hyvä ihminen, Valtakunnan ri-
tari, niin minä tulen sinun temppelisi kunin-
kaaksi ja annan sinulle autuuteni ja voimani.” 
Ellei ihminen vielä miehuudessaankaan ole 
osannut kuunnella Kristuksen ääntä, vielä 
vanhuudessa Hän tekee viimeisen yrityksen: 
”Olet nähnyt, että tämä ulkonainen elämä 
on ollut vain tuskaa ja vaivaa, mutta sisässäsi 
olet aina tuntenut, että on olemassa toinen-
kin valtakunta kuin tämä näkyväinen itsekäs 
maailma. 

Miksi et siis luopuisi kaikesta katkeruudesta 
ja kiittäisi elämää saamastasi viisaudesta ja 
vanhuuden rauhasta ja itsesi unohtaen, nöy-
ränä astuisi Taivasten Valtakunnan riemuun 
ja iloon.” – Verraten harva ihminen kuun-
telee Kristuksen ääntä: lapsensa puhkeavat 
kukkaan varman karman siemenet ja hän 
tulee kuunnelleeksi pahankin ääntä itsessään, 
ja ennen kaikkea: vanhemmat eivät ymmärrä 
asioita; missä on se nuorukainen, joka täy-
sin puhtaana ajatuksissa, sanoissa ja teoissa 
läpäisee nuoruuden kuohuvat ajat; missä on 
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se mies ja nainen, joka ns. tulevaisuutensa 
uhraa Jumalan Valtakunnan tähden; missä 
ovat ne vanhukset, jotka eivät tuntisi katke-
ruutta, kun elämä ei antanutkaan heille sitä, 
mitä he siltä pyysivät – kun heidän kykyn-
sä ja voimansa nauttia elämästä on mennyt. 
– Jumala on meitä lähellä erikoisesti noina 
ajankohtina, mutta on läsnä vähemmässä 
määrin aina. 

Sitä varten me olemme tähän maailmaan 
tulleet, että meissä syntyisi Kristus, että nä-
kisimme Jumalan. Siten Kristuksen kannal-
ta elämämme on kulunut verraten turhaan, 
jos hän ei ole saanut meissä sijaa. Turha on 
ollut lapsuus, turha nuoruus, miehuus ja 
vanhuus, turha koko elämämme. Sen vuoksi 
kuolema tulee ja hävittää kelvottoman asti-
an. Ja elämä rakentaa uuden muodon, antaa 
meille uuden tilaisuuden, me synnymme 
jälleen taas siinä tarkoituksessa, että ratkai-
sisimme elämän salaisuuden, jonka ensim-
mäinen vaihe on siinä, että käymme lävitse 
uudestisyntymisen salaperäisen mysteerion. 
Kristikunnan piirissä monet ovat tehneet 
tuon kokemuksen ja jääneet paikoilleen. 
Miksi? Ei yksinomaan siksi, ettei ole ollut 
opettajia, joilta he olisivat saaneet oikeata 
opastusta, mutta myös sen takia, että tuo 
kokemus on niin voimakas, niin täyteläinen, 
niin ehdoton. Ihminen joutuu kuin väke-
vään autuuden virtaan, joka kuohuu hänes-
sä ja hänen ympärillään. Ellei hän ole tuo-
hon kokemukseen etukäteen kyllin hyvin 
älyllisesti ja sielussaan valmistunut, ellei hän 
tiedä mistä on kysymys, hänen persoonal-
lisuutensa voi mennä jollakin tavalla rikki 
ja hän saattaa meidän silmissämme näyttää 
vähän hupsulta ja hassahtaneelta – suureksi 

osaksi muuten siksi, että hän tahtoo kaikille 
puhua kokemuksistaan. – Siten ihmisen, joka 
odottaa tuota kokemusta, on rakennetta-
va persoonallisuudestaan graal-malja, johon 
uuden elämän virta voi laskeutua ja pysyä 
siinä, tulvimatta yli reunojen. Ja sen hän ra-
kentaa oikean maailmankatsomuksen avulla. 

Teosofinen, ruusuristiläinen maailmankatso-
mus on siis tärkeä ennen kaikkea sen vuoksi, 
että käytyään lävitse tuon ensimmäisen suu-
ren henkisen kokemuksen, ihminen tietää, 
ettei hän ole saavuttanut mitään lopullista 
päämäärää, vaan että hän on vasta alussa, hän 
on vasta pieni lapsi Taivasten Valtakunnassa. 
Niin hyvä kuin oikea maailmankatsomus on-
kin, pääasia on itse elämä. Niin kuin Ruusu 
Ristissä on aina painotettu: on otettava Jeesus 
Kristus ja Hänen Vuorisaarnansa elämänop-
paiksi. Ruusu-Ristin ja niin kuin uskon Jee-
sus Kristuksen ja Uuden Testamentin sano-
ma kaikille uudestisyntymättömille siis on: 
muodostakaa Vuorisaarnan käskyistä itsellen-
ne selvä kuva, koettakaa saada selville, mitä 
niillä tarkoitetaan ja koettakaa sitten käytän-
nössä seurata niitä, niin siten valmistatte uu-
destisyntymistänne, heräämistänne Jumalan 
valtakuntaan. Ja uudestisyntymisen kokeneil-
le kuuluu ohje: puhdistakaa sydämenne ja jä-
kenne Vuorisaarnan käskyjen mukaan, jotka 
samalla ovat teidän sisässänne olevan Juma-
lan käskyt, niin puhtaiksi, että voitte katsella 
silmästä silmään Jumalaa, Jeesus Kristusta, 
Mestaria. Sillä kirjoitettu on: ”Autuaita puh-
dassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.”

Esitelmä Ruusu-Ristin kesäkursseilla 1945
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Peitä pilvisumuun, Zeus,
taivahasi,

koeta kuin poika, joka katkoo
ohdakkeita tiellään,

voimaas tammihin ja vuoriin!
Sentään sinun täytyy jättää

maani mulle,
majani, jot' et sa tehnyt,

lieteni,
min hehkun tunnet

kademielin.

En tiedä auringon alla
kurjempaa kuin te, jumalat!

Niukasti ruokitte
uhriveroilla

majesteettianne,
nääntyen, jolleivät
lapset ja kerjurit

olisi toivovia houkkoja.

Kun olin lapsi
enkä tiennyt kättäni pitemmälle,

käänsin harhaavan katseeni
päivää kohti kuin siellä

olisi korva pyyntöäin kuuleva,
sydän kuin minun,

surun painamaa armahtava.

Prometheus



49

Kuka auttoi minua
titaanien ylimieltä vastaan?
Ken pelasti minut kuolosta,

ken orjuudesta?

Etkö itse kaikki tehnyt,
pyhästi hehkuva sydän?

Sinä, joka nuorena ja viatonna
hehkuit, petettynä, kiitosta
nukkujalle ylhäällä tuolla.

Sinua kunnioittaa? Miksi?
Oletko keventänyt koskaan

raskautetun tuskia?
Oletko koskaan kuivannut

ahdistetun kyyneliä?
Eikö ole minua mieheksi takonut

kaikkivoipa aika
ja ikuinen kohtalo,

minun herrani ja sinun?

Luuletko ehkä,
että ma elämää vihaisin,
erämaahan pakenisin,

kun eivät kaikki
unelmat kypsyneet?

Tässä istun, teen ihmisiä
kuvani mukaan,
suvun kaltaiseni

kärsimään, itkemään
nauttimaan, iloitsemaan,

suvun, joka ei sinua kunnioita,
suvun kuin minä!

Johann Wolfgang von Goethe
Suomennos: V. A. Koskenniemi
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Jeremy Qvick

Tahto ja irtipäästäminen -
oman keskustansa löytäminen ja tasapaino 

henkisessä elämässä

Toukokuun alussa pidetyssä teosofis-
ten seurojen yhteistyöryhmän semi-
naarissa Rauha on jokainen askel, 

käsiteltiin rauhan ilmenemismuotoja ja tapo-
ja löytää elämän kiireisestä menosta tasapai-
noa. Minua pyydettiin ohjaamaan samanni-
minen harjoitus seminaarin lopuksi, ja aloin 
työstämään sitä mielessäni kevään alussa. En 
ole luonnostani rauhallinen ihminen, joten 
harjoituksen pitäminen edellytti minua otta-
maan askeleita suuntaan, joka ei ollut minul-
le tuttu. Alunperin ajattelin rauhan olevan 
jonkinlainen tunne, jonka pystyisi tuotta-
maan tahdonvoimalla kuten kiitollisuuden 
tai kunnioituksen. Olen kuitenkin hämmäs-
tynyt siitä mihin tämä tie vei minut, miten 
paljon uutta opin. Oli suorastaan uranuur-
tavaa viimein laskeutua rauhan tyyssijaan ja 
kohdata haasteet itsensä ja rauhan välissä. 

Elämän rytmisyys

Kevään aikana tulin tietoisemmaksi elämässä 
vaikuttavista rytmeistä: pienemmistä kuten 
unen ja valveen rytmit, ja myös suurem-
mista kuten kuukauden tai vuodenaikojen 
rytmit. Sisään- ja uloshengitys ovat mukana 
jokaisessa elämämme hetkessä, niin hen-
gityksessä kuin opiskelussa tai keskustelu-
kulttuurissakin. Sisäänhengitän maailmaa 
ja uloshengitän sitä muuntuneessa muodos-
sa, kuin hapekas ilma, joka on muuntunut 
hiilidioksidiksi. Toinen esimerkki voisi olla 
sisäänhengitys oppiessani jonkun taidon, ja 

uloshengitys minun tapanani toteuttaa tuota 
taitoa.

On myös rytmejä, jotka eivät ole niin itses-
tään selviä. Yksi tällaisista on rytmi henkisen 
opiskelun ja meditatiivisen ohjelman sisään 
ottamisen sekä irtipäästämisen väliltä. Opis-
kelen kirjaa tai jotain tapaa ajatella, elää tie-
toisesti; hengitän sisään. Jonkun ajan kulut-
tua tuo tapa, oppi, jää luonnollisesti taustalle 
ja muut asiat alkavat vetämään minua. Siitä 
tulee tottumus tai sitten unohdan sen, se ei 
ollutkaan niin tärkeä kuin ajattelin; uloshen-
gitän. Uloshengityksen jälkeen on lyhyt tai 
pitempikin hetki, jossa irtipäästettyään edel-
lisestä jaksosta tuntee joutuvansa tilaan, jos-
sa ei ole mitään. Silloin kohtaan hiljaisuutta, 
tyhjyyttä, jopa pimeyttä. Olen itse aiemmin 
tällaisissa tilanteissa joko yrittänyt tarttua 
edellisen jakson tapoihin ja jatkaa entistä elä-
määni, tai sitten kehittänyt saman tien uudet 
päämäärät, joita lähteä toteuttamaan. Tuo 
välitila on ollut mielestäni epämiellyttävä ja 
turha itsensä kehittämisen tiellä. On voinut 
käydä myös päinvastoin, jolloin olen laittanut 
verkkarit jalkaan ja telkkarin päälle, levännyt 
tiedottomana kunnes olen ollut valmis uusiin 
haasteisiin. 

Tyhjyydessä oleminen

Tällä kertaa tapahtuikin jotain muuta: päätin 
tietoisesti katsoa, mitä tuossa tyhjyydessä ta-
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pahtuu. Mitä tapahtuu jos en luokaan uusia 
unelmia, uusia suunnitelmia kuten aiem-
min, vaan antaisin tyhjyydelle mahdollisuu-
den? Ajattelin aiemmin: “Nyt tiedän mitä 
minun täytyy tehdä, että olisin onnellinen!” 
Tällä kertaa minun täytyi myöntää itselleni, 
ettei mikään noista unelmista ollutkaan teh-
nyt minusta pysyvästi iloista ja rauhallista, 
mitä henkisen työskentelyn piti mielestäni 
tehdä. 

Tyhjyyden hetkellä tulin tietoisemmaksi 
haavasta ja tuskasta jotka ovat sisälläni. Tuo 
suuri haava, jota olin lähtenyt täyttämään 
meditatiivisella työskentelyllä, oli kerta toi-
sensa jälkeen aina läsnä. Ymmärtäessäni 
haavan luonnetta huomasin, että se on mi-
nussa läsnä joka 
päivä. Haluanko 
huomata sen vai 
juoksenko sitä 
karkuun yrittä-
en keinolla millä 
hyvänsä parantaa 
sen, ei siihen vai-
kuta.

Niinpä otin haas-
teen vastaan ja 
lähdin uppoa-
maan tuohon mustaan, tuntemattomaan 
mereen. Mereen, joka voi tyhjyyden hetkellä 
tuntua niin tyhjältä ja pimeältä, ettei usko 
siellä olevan mitään, eikä kerta kaikkiaan 
ole mitään järkeä mennä sinne. Ja tavallaan 
tämä kuvaus on mielestäni osittain totta. 
Pimeyteen meneminen edellyttää myös jo-
tain muuta kuin tahtoa: keskittymiskykyä 
ja päämäärää. Mikäli minulla olisi valmiina 
ajatus, millaista pimeyttä lähden hakemaan, 

en pystyisi kokemaan pimeyttä itsenään vaan 
katsoisin sitä ajatuksieni värittämänä. Minun 
pitää uskaltaa ottaa vastaan tyhjyydestä tuleva 
pyrkimisen sijaan. Silloin täytyy myös kokea 
kaikki ajatukset, tunteet ja halut, joita ei nor-
maalissa elämässä koe tai ainakaan haluaisi 
kokea. 

Tietyssä mielessä voimme nähdä tyhjyyden, 
pimeyden, jonkinlaisena valona. Sen loisto 
saa minut näkemään ja kokemaan vaikkapa 
itsessäni olevat ennakkoluulot, tuntemukset 
ja pyyteet. En pääse näistä jokaista hetkeä 
arvioivista ajatuksista ja tunteista eroon vain 
juoksemalla maailmassa tavoitteiden perässä, 
vaan minun täytyy kohdata ne kasvoista kas-
voihin. Tyhjyys mahdollistaa sen minulle. Se 

on kuin taustala-
kana, joka antaa 
mahdollisuuden 
viimein kokea, 
mitä kaikkea mi-
nussa on. Koska 
itselläni oli siellä 
paljon kipua, tus-
kaa ja egoistisuut-
ta, luulin että tyh-
jyys itsessään on 
tuskaa. Kuitenkin 
syvemmälle men-

täessä, voi alkaa erottamaan omien sisäisten 
havaintojen lisäksi jotain muuta, ehkäpä tuon 
tyhjyyden omaa laatua. 

Rauha on jokainen askel - meditaatio

Kerrottuani eräälle ystävälleni Rauha on jo-
kainen askel -meditaatiosta, hän sanoi sen 
kuulostavan aivan buddhalaisuudelta. En ole 
opiskellut itse yhtään buddhalaisuutta sellai-
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senaan, mutta voisin veikata rosenkreutze-
laisen tien sisältävän myöskin buddhalaista 
viisautta. Minun on erotettava kaksi medi-
taation peruskäsitettä toisistaan, jotta tiemme 
voisi olla mahdollisimman selkeä. Ne ovat pi-
dätys ja purkaus. Keskittyminen ja irtipäästö 
ovat varmasti tutumpia sanoja näille kahdelle 
termille, sillä jokainen meistä on varmasti jos-
kus keskittynyt johonkin. Meditaatiossa kes-
kittyminen on johonkin kuvaan, mantraan 
tai vaikkapa ajatukseen keskittymistä. Sen 
sijaan irtipäästö on jotakin muuta. Sen voi 
ymmärtää keskittymisen tai pidätyksen jälkei-
senä helpotuksena, purkauksena, suorastaan 
elokuvan loppujännitteen jälkeisenä rauhana. 

Nämä kaksi voimaa ja niiden tasapainoinen, 
rytminen hallinta on tärkeää. Ne voisivat ku-
vastaa edellä mainittuja sisään- ja uloshengi-
tystä. Hengitän ulos keskittymällä, keskittä-
mällä itseni kohteeseen. Sisäänhengitys tapah-
tuu sen sijaan antamalla maailman - meidän 
tapauksessamme tyhjyyden - vaikuttaa it-
seeni. Valitsin keskittymisenkohteeksi tähän 
meditaatioon sisäisen valon, ja uskon, että jo-
kainen voi löytää itselleen sopivan. Sisäinen, 
sydämessä oleva valo voi kuvastaa jokaiselle 
mitä tahansa. Sen merkitys tässä harjoitukses-
sa on, että unohdettua itsensä ajatukseen voin 
keskittyä valoon ja antaa sen tulla ylimääräi-
sen ajatuksen eteen, koskettaen sitä ja saaden 
oman fokukseni irti siitä. Päästettyäni irti aja-
tuksesta voin antaa irtipäästön laajentaa tie-
toisuuttani tyhjyydessä. 

Kun mielen sisältöjä on havainnoinut tar-
peeksi, voi alkaa löytämään sisäistä ankkuri-
pistettä, keskikohtaa tietoisuudessaan. Tästä 
pisteestä pystyy halutessaan alkaa huomioi-
maan ajatuksiaan niin sanotusti sisäisessä ti-

lassa. Sisämaailmaan tulee uusi tila. Tilassa 
pystyy erottamaan ajatuksensa ennen niihin 
samaistumista ja näin keskittää sydämensä 
valoa niihin. Tällä tavalla ihminen alkaa vä-
hitellen ottaa askeleita kohti syvempää tyh-
jyyttä, keskittyen ja irtipäästäen rytmillisesti.
 
Lopulta hän kokee päässeensä tyhjyyden 
pohjalle. Tämä pohja ei ole mikään vakio, 
joten harjoittelun edetessä voi kokemus 
tyhjyyden syvyydestä laajentua reilustikin. 
Kuitenkin joka kerta voi halutessaan laskeu-
tua niin pitkälle kuin sinä kertana pääsee, 
ja kokea tyhjyyden täyttymyksen. Pohjal-
la ollessaan voi jokainen löytää oman tavan 
kokea tyhjyyttä kun mielen sisällöt, ajatuk-
set ja tunteet ovat hiljentyneet. Tällöin on 
kosketuksessa todellisen rauhan kanssa. Voi 
koettaa kuunnella tilaa tai tunnustella sydä-
mellään sitä. Itselleni tärkeä oivallus oli, ettei 
tyhjyys tuomitse eikä arvioi minua. Huoli-
matta siitä mitä olen tehnyt elämäni aikana 
tai sitä ennen, tyhjyys kohtaa minut saman-
arvoisena.

Tasapainon löytäminen arkielämässä

Rauhaan tutustumisen seurauksena huoma-
sin, että rauha on jotakin muuta kuin tun-
ne. Se on ennemminkin voima, henkinen 
lainalaisuus, joka löytyy nollakohdasta kaiken 
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keskeltä. Mikäli haluat rauhaa, se on jo halu 
ja tunne samassa; et voi sitä silloin löytää. 
Mikäli taas haluat vain päästää irti, vievät 
jokapäiväiset tottumukset meidät mukanaan 
eikä rauhaa löydä silloinkaan. Täytyy oppia 
elämään samaistumatta mielemme sisältöi-
hin, koska vain neutraali, keskipisteessään 
oleva tietoisuus voi olla rauhan tilassa. Tämä 
on mielestäni Steinerin kolmannen perus-
harjoituksen todellinen merkitys: olla vapaa 
ja riippumaton sielunsa liikkeistä. Mikäli 
tuomitsee ajatuksiaan ja tunteitaan tai mi-
käli tykkää toisista enemmän kuin toisista, 
ei ole keskipisteessään. Jos minussa herää 
suuttumus toista kohtaan ja tuomitsen suut-
tumukseni, en ole keskikohdassa. Mikäli mi-
nussa herää halu ja samaistun siihen, pidän 
tuota ajatusta päämäärän saavuttamisesta 
parempana kuin nykyhetkeä; silloinkaan en 
ole keskikohdassa. Bhagavad Gitassa sano-
taan hienosti: “Nöyrät viisaat näkevät todel-
lisen tietonsa voimasta samanarvoisina oppi-
neen ja jalon brahmiinin, lehmän, elefantin, 
koiran ja koiransyöjän.” (luku. 5, säe. 18) 
Gita käyttää ulkoisia hahmoja kuvatakseen 
sisäistä taistelukenttäämme, joten kyse ei ole 
vain ulkoisista havainnoista. Nykykielelle 
tuo lause voitaisiin vaikkapa kääntää näin: 
Jos pystyt samalla tyyneydellä kohtaamaan 
suurimman unelmasi, tärkeimmän muistosi, 
vanhan traumasi, syvimmän pelkosi ja vil-
leimmän himosi, olet löytänyt keskikohtasi.

Samanlaista tasapainoa voi harjoitella sosiaa-
lisissa tilanteissa. Pidän joistakin ihmisistä ja 
tykkään keskustella heidän kanssaan. Tämä 
sympatia auttaa minua ymmärtämään heitä, 
tai ainakin haluan ymmärtää heitä. Sen, että 
pidän heistä, ei kuitenkaan pitäisi vaikut-
taa heidän puheensa sisältöön. Voin oppia 

kuuntelemaan kriittisesti mutta lempeästi jo-
kaisen ihmisen puhetta. En arvioiden heidän 
sanomaansa ystävyyden, statuksen tai karis-
man perusteella. Ja mikäli opin kuuntelemaan 
ihmisiä, joista en pidä, samalla intensiteetillä 
torjumatta heidän sanojaan tunteideni perus-
teella, kuunnellen objektiivisesti mitä he sa-
novat, voi minulle alkaa kirkastumaan oman 
keskikohtani merkitys. Tällaisia esimerkkejä 
on loputtomasti: taiteesta nauttiminen ja sen 
objektiivinen kokeminen, henkisen kirjal-
lisuuden kriittinen lukeminen tai iän ja su-
kupuolen perusteella ihmisten arvioiminen. 
Mielestäni todellinen anti-rasismi on juuri 
tätä: olla avoin ja ennakkoluuloton kaikille, 
antaa maailmalle mahdollisuus kerta toisensa 
jälkeen arvioiden sitä omasta nollakohdas-
taan, tunteidensa ja ajatuksien takana olevasta 
keskustastamme.

On kiva tutustua uusiin ihmisiin ja vaihtaa 
inspiraatiota, tietoa ja kokemuksia. Ottakaa 
mieluusti yhteyttä jos tulee mieleen ystävyys, 
yhteistoiminta, luennoitsijan tai workshopin 
vetäjän tarve tai muuten vain jutella asiasta 
kuin asiasta. Lisää tekstejä löytyy nettisivuil-
tani.

Järjestämme myös Heinäkuun 22-26. päivä 
seminaarin Inner Humanity Camp Tammi-
saaressa www.innerhumanitycamp.com. Siellä 
työskentelemme tämän kaltaisten ja myös so-
siaalisten harjoitusten parissa. Lisäksi olen pu-
humassa syksyn Hengen ja Tiedon messuilla 
nuoruudesta ja tietoisuuden evoluutiosta. 

Jeremy Qvick
jeremy.qvick@gmail.com
www.jeremyqvick.com
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Elää minussa

Istahdan kannolle ja katson elämää,
kuulen honkien hiljaisen huojunnan ja kuiskeen.

Näen pilvien poljennon ja muodonmuutokset.
Tunnen harjun soran paljailla varpaillani.
Häikäistyn aalloista heijastuvasta valosta.

Vedän henkeeni yksinolon rauhaa.
Olen kiitollinen ollessani osa kokonaisuutta.

Kehoni iloitsee uurastuksesta ja ponnistuksesta
ja siitä, että voin rakentaa uutta.

Nautin siitä, mitä tehty jo on.

Huoleni hajaantuvat iltatuulen kantamina.
Murheeni hukkuvat lämpöiseen järveen.

Luonnon rauha laskeutuu sieluuni.
Laskeva aurinko valaisee tahtoni,

ja kaipuu johonkin suureen, tuntemattomaan.

Nousen ja lähden kohtaaman ilon,
lasten riemun, ystävien puheensorinan,

läheisteni hellyyden, rakkauden.
Tiedän, maailma on kaunis ja hyvä.

Tuo siemen elää minussa.

Matti Koskinen
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