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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Koronarajoitusten hieman hellittäessä pää-

timme pitää Ruusu-Ristin kesäkurssit perinteiseen tapaan Jyväskylässä 26.6.-1.7.
Iloksemme meitä olikin ihan kelvollinen
joukko jo perjantain avajaisissa ja kaikkiaan
40 nimeä oli nimikirjassa kurssien päätyttyä. Marko Manninen toivotti meidät tervetulleeksi uusia näkökulmia ja merkityksiä
avaavalla puheellaan. Avajaisten musiikki oli
jälleen kerran todella erilaista. Saimme kuulla vanhoja viihdesävelmiä sahalla soitettuna
sahansoittajamestarin Aarne Laasosen esittämänä. Sen lisäksi hän lausui omia runojaan ja
yksi niistä päätyi tähän lehteen.
Kesäkurssikirjaksi olin valinnut P.E.:n Uusi uskonpuhdistus ja oheislukemiseksi vielä
Ruusu-Ristin erikoistehtävän. Tämän kirjan
alussa hän toteaa, että Ruusu-Ristin tehtävä on yleisesti ottaen sama kuin teosofisen
liikkeen, koska se ohjelmansa nojalla kuuluu
siihen. Nimi Ruusu-Risti viittaa kuitenkin johonkin muuhun, eli sillä on myös jokin oma
tehtävä. Teosofinen Seura, kuten myös Ruusu-Risti, asettaa ohjelmansa ensimmäiseksi
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kohdaksi ihmiskunnan veljeyden ja toiseksi
uskontojen, filosofioiden ja mytologioiden
tutkimuksen. Näissä kahdessa ohjelmakohdassa on se eettinen ja älyllinen perusta teosofiassa. P.E. kuitenkin toteaa, että jokainen,
joka on pyrkinyt elämään teosofiaa todeksi
omassa elämässään, tulee siihen käsitykseen
ja ymmärrykseen, ettei teosofia ole mikään
1800-luvun lopulla syntynyt ajallinen ilmiö.
Hän toteaa: “Mutta teosofinen liike itsessään
on häviämätön, voisimme sanoa ikuinen liike,
liike joka on aina ollut olemassa maailmassa
ja ihmiskunnan historiassa. Se liike pukeutuu
tiettyihin muotoihin ajasta ja paikasta riippuen.
Se liike on henkinen todellisuus, joka vaikuttaa näkymättömissä, milloin voimakkaammin,
milloin heikommin, aivan niin kuin kaikki tässä näkyvässä luonnossa on aikakautista.” Tällä
tavoin ymmärrettynä teosofia on henkisen todellisuuden pyrkimys ilmennykseen.
Mutta mikä oli se H.P.B.:n ihmeellinen ja merkillinen totuus, josta hän teosofiassaan puhui?
Me kaikki tunnemme olevamme epätäydellisiä
ihmisiä. Meissä on vikoja, puutteita ja heikko-

uksia. Jokainen totuudenetsijä ja ehkä lähes
jokainen ihminen kokee niin. Olemme syntisiä kuten kristikunnassa sanotaan. Teosofia
kuitenkin julistaa, että on olemassa Viisauden
Mestareita, vihittyjä ihmisiä, joita ei epätäydellisyys ja synti paina. Heillä on valtaa luonnon
olosuhteiden ja kuolemankin yli. He muodostavat Veljeskunnan, joka tekee väsymättä työtä
ihmiskunnan henkisen kasvun edistämiseksi. He ovat täten teosofisen liikkeen ja myös
Ruusu-Ristinkin takana oleva henkinen voima
ja inspiraatio. He elävät vain hyvässä ja totuudessa, vaikka tuntevat tietysti pahan ja valheen
juuria myöten.
Kuinka me voisimme tulla heidän kaltaisikseen? Siitähän on lopulta kysymys eli kuinka
voisimme saavuttaa täydellisyyden. Tässä tulemme siihen esoteeriseen kristinuskoon, jota
ruusuristiläisyys edustaa. Jeesus sanoi: Minä
olen tie, totuus ja elämä. Me ymmärrämme,
että Jeesus Vuorisaarnan opetuksissa viitoitti tuon tien kohti täydellisyyttä. Kehottaahan
Hän meitä olemaan täydelliset kuten taivaallinen Isämme on. Kun pyrimme sen mukaan
elämään kasvaa meissä totuuden tieto. Lopulta
se vie ihmisen Jeesuksen lupaamaan elämään,
jota hän kutsui taivastenvaltakunnaksi. Siinä
on ikuisen elämän täydellisyys ja tietoisuus,
jossa Mestaritkin elävät, työskennellen deevojen, enkelihierarkioiden kanssa suuren jumalaisen suunnitelman toteuttamiseksi maan

päällä. Alkuseurakunnissa säilyi vielä tuo tieto
ja Paavalin kirjeet todistavat siitä. Varsin pian se alkoi kuitenkin hämärtyä ja kaikki, jotka
yrittivät siitä muistuttaa, tuomittiin kerettiläisiksi.
Asetin kesäkurssien kysymykseksi: Tarvitaanko uutta uskonpuhdistusta? Mielestämme sitä
tarvitaan. Kirkkojen keskeiset opetukset kuolemasta, ikuisesta kadotuksesta eli helvetistä ja
sijaissovituksesta joutaisivat jo romukoppaan.
Vanhan testamentin kiivas ja kostonhaluinen
Jumala ei istu Uuden testamentin rakastavan
Isän hahmoon. Kirkon omienkin tutkimusten
mukaan vain 60 % kirkon jäsenistä hyväksyy
sen tarjoaman jumalkuvan. Uusimman tutkimuksen mukaan suomalaisista kuuluu kirkkoon 69 %, kun se oli vuonna 2000 vielä 85
%. Tapahtuu siis se, mitä P.E. ennusti tälle
vuosituhannelle. Kallion seurakuntaan Helsingissä kuuluu enää 42,5 % asukkaista. Sen
sijaan jälleensyntymiseen ja karmaan uskovien
määrä kasvaa koko ajan. Se oli jo 1980-luvulla
25 %. Kysymys ei siis ole pelkästään samaa
sukupuolta olevien vihkimisestä tai vihkimättömyydestä.
Ruusu-Ristin erikoistehtäväksi P.E. asetti uuden uskonpuhdistuksen. Kirjoituksissaan ja
puheissaan hän yhä uudestaan avaa Jeesuksen aloittaman Uuden Liiton tien kasvamiseksi myötätunnon ja lähimmäisen rakkauden
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kautta yhä laajempaan totuuden tietoon.
Luther oli aikanaan monelta osin oikeassa
kritisoidessaan silloisen katolisen kirkon
oppeja. Mutta hänen työnsä jäi kuitenkin
kesken. Rosenkreutzilainen virtaus pyrki
1600-luvulla jatkamaan sitä omalla antipaavillisuudellaan ja alkemiaan kätketyllä
filosofiallaan. Mutta vasta H. P. Blavatskyn teosofia avasi oven myös todelliseen
esoteeriseen kristinuskoon, kuten myös
muiden uskontojen syvempään ymmärtämiseen. Tuota työtä on Ruusu-Risti pyrkinyt jatkamaan omalla sarallaan P.E.:n
viitoittamalla tavalla.

Itsensä mittainen

Se kuinka olemme siinä onnistuneet jääköön tulevien sukupolvien arvioitavaksi.
Katson kuitenkin jo nyt, että teosofinen
liike kokonaisuudessaan on saanut paljon
aikaan ihmiskunnan henkisessä evoluutiossa, vaikka on aina pysynyt varsin marginaalisena liikkeenä. Täällä Suomessa on alettu
tunnustaa tuo vaikutus taiteen alueella uusimpien tutkimusten myötä. Näkisin tuota vaikutusta myös nykyisen luterilaisen
kirkkomme opetuksessa. Tämä on ennen
kaikkea Pekka Ervastin ansiota. Hänen
vaikutuksensa on selvästi ylitse muiden,
vaikka ansiokasta työtä ovat tehneet monet
muutkin yli sadan vuoden ajan. Tätä työtä
Ruusu-Risti jatkaa yhä, eikä sen loppua näy,
koska se on ikuista laadultaan.

myötähäpeää kylvämättä
kasvutilaa antaisin
pienille ajatuksille
tunteille tuntemattomille

Jos

olisin itseni mittainen
en kyyryssä pälyillen kulkisi
en leuka pystyssä leveillen
käyntini
kansaihmisten käyntiin sovittaisin
samalta tasolta
kaikkia katsoisin
vikoja läpi sormien
virheitä universumin mitoissa

lyhyet askeleet
itselle sopiva käynti
kutsuu kulkijaa
kun tietä ei tunne
tässä kiihkeässä

yli paisuneessa maailmassa
riittää vielä
kasvuvaraa pienemmäksi
niin pieneksi
että
tuhkauurnaan
mahtuu

Aarne Laasonen
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Pekka Ervast
Toimittajalta

Ruusu-Ristin tehtävästä

Minun

ei tarvitse pitää pitkiä puheita Ruusu‑Risti‑seuran tehtävästä ja tarkoituksesta.Se selviää itse nimestä ja on
elävästi kirjoitettuna kaikkien niiden sydämiin, jotka ylinnä kaikkea elämässä kaipaavat totuutta ja totuuden Jumalaa.
Nimi "Ruusu‑Risti" viittaa uuden seuran
uskonnolliseen tehtävään: se tutkii kaikkia uskontoja ja mytologioja, saapuu tutkimuksissaan Jeesus Kristuksen mysteri-

Nimi "salatieteellinen tutkimus‑seura" viittaa siihen, että seuran jäsenet ovat läpeensä
totuuden etsijöitä, tutkijoita ja löytäjiä, jotka
tieteellisyyden periaatetta noudattaen ovat
suvaitsevaisia kaikkia ihmisiä kohtaan, olkoon näiden uskonnollinen tai siveellinen
vakaumus mikä tahansa. Se myös selvästi
osoittaa, että seura ei rajoita tutkimuksiaan
n. s. luonnontietoihin, eipä edes tavallisiin
uskonnollisiin, filosofisiin tai historiallisiin
tutkimusaloihin, vaan käsittää sen ohella

oihin ja koettaa elää niiden hengessä. Se
elvyttää siis kristinuskonkin varsinaisen
hengen ja auttaa länsimaisia kirkkoja ymmärtämään opinkappaltensa vertauskuvallista, mystillistä ja salatieteellistä merkitystä. Hengen elävänä virtana se puhdistaa ja
uudistaa uskovaisten sisäistä ja ulkonaista
elämää.

ja ehkä etupäässä kaikkia niitä n. s. salaisia
tieteitä, joilta virallinen tutkimus kieltää tieteen arvon, kuten magiaa, astrologiaa, spiritismiä j. n. e. Sanalla sanoen seura koettaa
voimiensa ja kykyjensä takaa tutkia ei ainoastaan näkyväistä, vaan myös näkymätöntä
maailmaa ynnä sen monenlaatuisia ilmiöitä
ja voimia.
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Tarvinneeko minun edes mainita, että yhtenä tärkeänä tutkimushaarana, johon nimi "Suomen" viittaa, on ajateltu oman
kansamme kalevalaisen menneisyyden, sen muinaisen viisauden ja tiedon elävä tutkiminen, samoinkuin tutustuminen
sen nykyaikaisiin tietäjiin, niiden kykyihin ja oppeihin?
Tämä Ruusu‑Risti on siis se yhtymä, jonka turvissa henkinen,
teosofis‑okkultinen työni tulee
jatkumaan. Siinä ovat ne ystävät, jotka haluavat kuulla, mitä
henkivalloilla mahdollisesti on
sanottavana minun kauttani, seikka, joka ei suinkaan merkitse, että seura olisi perustettu
minua varten! Jos työskentelyni on merkityksestä Suomen
kansalle (edes muutamille kansan yksilöille), kyllä se uomansa
olisi löytänyt toisiinkin suuntiin. Jos se taas on merkityksetön, olisi turha sitä pönkittää. Olen nuoresta saakka ollut
hengessäni täysin vapaa. Olen
valmis millä hetkellä tahansa
jättämään tämän maallisen elämän, jos ei minua täällä tarvita, ja uskon varmasti, että Karma minut kyllä täältä korjaakin,

jos käyn hyödyttömäksi. Mutta
olen myös valmis työtä tekemään, ponnistamaan ja kärsimään yhä edelleen, jos Mestari
katsoo, että minun vähäpätöisestä ja puutteellisesta persoonastani on pienintäkään hyötyä Hänen suuressa ja ihanassa
työssään.

Sentähden on selvää, että Ruusu‑Ristillä on tarkoitus, joka
tähtää kauas yli personallisuuksien. Uskon, että me näkyväiset ihmiset olemmekin korkeampien voimien ohjattavina ja
käytettävinä. Uskon, että Ruusu‑Risti‑seura on pantu alulle
näkymättömässä maailmassa ja
että se vain löytää tällä fyysillisellä tasolla näkyväisen ilmaisumuotonsa meidän kauttamme. Uskon, että se on siemen,
elävä siemen, josta on kasvava
"iso tammi". Uskon, että sen
vaikutus tulee siunauksellisena
ulottumaan laajalle ja kauas, ulkopuolelle Suomen rajojenkin.
Uskon, - niin, mitä en uskokkaan. Mutta usko näyttäytyy teoissa eikä vain sanoissa.
Tietäjä 1920, loka-joulukuu,
s.343-345
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Pekka Ervast

100 vuoden takaa
Tien varrelta
yksinkertaisesti T.S:n jäseninä mitään osastoja muodostamatta, – ikäänkuin Okkultiseen Osastoon liittyminen olisi muuttanut
kenenkään asemaa Teosofisessa Seurassa!
Näyttää siltä, ettei ole käsitetty kahtiajaon
periaatteellista ja siveellistä merkitystä edes
niiden puolelta, jotka kannattavat P.E:tä.
Onko niin ollen ihmeteltävää, että ”toispuoleiset” ovat jyrkästi jakoa vastaan ja ilmoittavat, etteivät halua muodostaa mitään
osastoja ja ettei heitä voi siihen pakottaa?

Suomen T.S:n perustaja-ylisihteeri kävi kesällä – ei kaikissa, vaan useimmissa – teosofisissa loosheissa puhuttelemassa
jäseniä n.s. kahtia johdosta. Lukuunottamatta Mikkelin loosheja, jotka eivät pitäneet mitään kokousta, olivat maaseutulooshien
jäsenet miltei yksimielisesti ”Okkultisen Osaston” puolella. Useat jäsenet lausuivat sydämellisen
ilonsa siitä, että vihdoin oli toivoa teosofisen työskentelyn jatkamisesta rauhassa ja sovussa, kun
ei osastojaon toimeenpanemisen
jälkeen enää olisi syytä hankauksiin. Jotkut olivat kyllä ihmeissään siitä, etteivät teosofitkaan
osanneet olla ja elää veljinä keskenään, mutta pitivät sovinnollista
eroa parempana kuin riitaista yhdessäoloa.
Olihan mahdollista ja toivottavaa, että kahtiajako oli ohimenevä ilmiö ja että tulevai8
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suudessa taas paremmin ymmärrettäisiin
toinen toisiamme.
T.S:n kahtiajako. Suomalaiset
ovat päätöksissään ja toimissaan
hitaita. Tämä vanha sana osoittautui taas todeksi, kun Okkultiseen Osastoon ilmoittautuneiden jäsenten äänet syyskuun 1
p:nä laskettiin. Niitä ei ollut täyttä kolmea sataa – Seuramme jäseniä on seitsemättäsataa! Eivät siis
puoletkaan jäsenistämme osanneet ajoissa päättää, tahtovatko he
kannattaa Pekka Ervastia ja hänen työtään Suomessa vaiko hyväksyä nykyistä riitaista henkeä
Suomen T.S:ssa. Jonkun verran
hämminkiä oli tietysti saanut aikaan ylisihteerin ja useiden hallituksen jäsenten julkaisema kiertokirje, jossa kehoitettiin teosofeja pysymään rauhallisina ja

Okkultinen Osasto pitää avajaisjuhlansa Helsingissä marraskuussa 14 p:nä. Ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin lokakuun
Tietäjässä tai muulla tavalla. Mahdollisesti
Pekka Ervastin luennot alkavat jo varhemmin Helsingissä.
Yhteisvapaamuurarius tulee ulotettavaksi Suomeen. Lokakuun 3 p:nä saapuu Helsinkiin tanskalainen kreivitär Ellen Bille
Brahe Selby, joka on yhteisvapaamuurariuden korkein edustaja Pohjoismaissa. Hänen
avustajanaan seuraa mukana norjalainen
yhteisvapaamuurari herra Zadig. Helsingissä vihitään joukko suomalaisia hakijoita yhteisvapaamuurareiksi, ja näiden toimeksi jää sitten jatkaa ja laajentaa liikettä
maassamme. Toivoa on saada loosheja perustetuksi Helsinkiin, Viipuriin, Turkuun
ja Tampereelle. Yhteisvapaamuurariliike,
jonka kaikki juhlallisuudet ja sisäiset toimenpiteet pidetään ehdottomasti salassa,

lähenee tarkoitusperissään suuressa määrin
Teosofista Seuraa ja sen esoteerista koulua.
Vapaamuurarius on omiansa viehättämään
ja auttamaan niitä ihmisiä, jotka vaativat sopusointua tunteen ja järjen, uskonnollisen
kaihon ja taiteellisen aistin välillä.

Tietäjä 1920,
syyskuu s. 334-335
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Jussi Alatalo

Ruusu-Ristin 50 vuotta

Helena Petrovna Blavatskyn v. 1875 alulle

panema teosofinen liike on yleismaailmallinen. Se on universaalinen, ja sen tulee myös
säilyä sellaisena. Mutta teosofisen liikkeen tulee mennä myös eteenpäin. Sen tulee temmata
mukaansa eri uskonnot ja puhdistaa ne. Siksi
täytyy syntyä rajoitetumpia teosofisia seuroja,
jotka kohdistavat huomionsa oman uskontonsa puhdistamiseen. Mutta teosofinen liike
tempaa mukaansa myös kansat. Se elvyttää
uudelleen kunkin kansan omat vanhat tarut,
omat unohdetut mysteerit ja synnyttää tuon
kansan uudestaan.
Tämä teosofian voima ja sen vastustamaton
eteneminen on syynä kaikkeen siihen, mitä
sanomme pirstoutumiseksi tai hajaantumiseksi. Sillä ei merkitse mitään, minkälaisten
vaiheiden kautta tuo eteneminen tapahtuu.
Ruusu-Risti-lehden syyskuun ja lokakuun numeroissa on jo selostettu niitä ristiriitoja, joita oli olemassa ensimmäisen maailmansodan
aikoihin tässä universaalisessa, teosofisessa
liikkeessä ja jotka aiheuttivat myös sen, että
kirjailija Pekka Ervast ystävineen perusti Ruusu-Ristin.
Kun varsinainen Ruusu-Ristin 50-vuotishistoriikki tulee julkaistavaksi vasta myöhemmin,
niin seuraavassa esitetyt, sähkösanomatyyliin
laaditut otteet tuovat vakuuttavasti ilmi juuri
sen, että Ruusu-Ristillä on ollut voimakas taipumus synnyttää muotoja, ilmetä monin eri
tavoin, kun se on saanut vapaasti aukoa uomansa.
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Ruusu-Ristin perustava kokous pidettiin 14.
pnä marraskuuta 1920 klo 13 Ostrobotnian talolla Helsingissä. Kokous päätti yksimielisesti, että Ruusu-Risti oli perustettava.
Jäseniä liittyi uuteen seuraan perustamistilaisuudessa 70 ja kirjeitse vielä 22. Ruusu-Ristin
johtaja oli oleva Pekka Ervast ja hänen apunaan kaksitoistahenkinen neuvosto, johtaja
siihen mukaan luettuna.
24. pnä marraskuuta 1920 oli ensimmäinen
Ruusu-Ristin neuvoston kokous, jolloin ilmeni, että Pekka Ervast oli kutsunut siihen
seuraavat ”yksitoista ystäväänsä”, kuten hän
heitä nimittää: rouvat Kyllikki Ignatius, Hilda Pihlajamäki ja Laina Helle sekä näyttelijät
Aapo Pihlajamäki ja Jussi Snellman, professori Erkki Melartin, runoilija Aarni Kouta,
kuvanveistäjä Eemil Halonen, insinööri Leo
Krohn, toimitusjohtaja Eemil Paasonen ja
toimittaja Frans Korpi.
Nyt Pekka Ervastilla oli tilaisuus toteuttaa ne
uudistukset, jotka hän oli hahmotellut jo Teosofisessa Seurassa ollessaan.
1. Uusi seura järjestettiin ns. hierarkkiselle
pohjalle, jolloin jäsenet vapautettiin osallistumasta käytännön ratkaisuihin seuran asioiden hoidossa. Vuosikokous saa selostukset
seuran toiminnasta ja talouden hoidosta,
mutta ei niistä keskustele. ”Vuosikokouksemme tulevat toivottavasti muodostumaan
unohtumattomiksi juhlahetkiksi, joista ei kukaan tahtoisi olla poissa”, hän sanoi.

2. Pekka Ervast oli valittu seuran johtajaksi eliniäkseen ja näin oli epäsopua aiheuttavat
vaalit poistettu. Myös seuran sääntöihin tuli
pykälä, joka oikeutti johtajan määräämään seuraajansa.
3. Uusien jäsenten vastaanotto järjestettiin
myös juhlalliseksi.
4. Ruusu-Risti seurana tähtää siihen, että se tietyn järjestelmän turvin kasvattaa jäseniään, jos
he vain sitä itse haluavat.
Toiminta aloitettiin välittömästi vuoden 1921
alusta. Paitsi Helsingin Ruusu-Risti-ryhmän
kokouksia oli erikoisryhmiä. Näillä oli omat
kokouksensa. Myös järjestettiin julkisia matineoita.
Seura sai pian myös oman lehden. Kirjailija
Pekka Ervast oli julkaissut omaa teosofista lehteä, jonka nimenä aluksi oli Omatunto ja sitten
Tietäjä. Tuo lehti oli erään tamperelaisen liikemiehen omistuksessa, mutta se ostettiin Ruusu-Risti-seuralle ja alkoi ilmestyä vuoden 1921
alusta ”Ruusu-Risti”-nimisenä.
Ruusu-Ristin ensimmäinen vuosikokous pidettiin 4.–7.6.1921, jolloin todettiin, että jäsenmäärä puolen vuoden kuluessa oli noussut 325:een.
Vuosikokouksessa oli läsnä sata jäsentä.
Toiminta jatkui pirteänä. Pekka Ervastilla oli
kädet täynnä työtä. Joka sunnuntai klo 12 oli
hänellä julkinen esitelmä. Vuosien varrella esitelmien pitopaikka vaihteli. Alussa ne pidettiin
Ostrobotnialla. Myös hänellä oli kysymysilta
kerran viikossa. Alussa ne olivat tiistaisin, mutta muutettiin myöhemmin lauantaiksi. Helsingin ryhmä kokoontui joka toinen torstai-ilta
yhteiseen illanviettoon. Tutkimusryhmät toimivat erikseen. Laulukuoro ja ompeluryhmä
perustettiin.

Ruusu-Risti-lehti tuotti aluksi tappiota. Siksi sen
kokoa pienennettiin v. 1922, ja lisäksi perustettiin vapaaehtoisuuden pohjalle Ruusu-Ristin
kannatusliitto, jonka toiminnasta toivottiin pysyvää.
V. 1922 oli seuralla paikallisia ryhmiä paitsi Helsingissä, myös Viipurissa, Oulussa, Varkaudessa,
Tampereella, Lahdessa, Mikkelissä ja Jyväskylässä. J. R. Hannula kierteli jatkuvasti maaseutua pitäen esitelmiä ja myyden kirjallisuutta.
Pekka Ervastilla oli myös esoteerinen koulu jäsenten itsekasvatusta varten. Ruusu-Risti-lehden
joulukuun numerossa 1922 s. 320 on sitä koskeva ilmoitus: ”Vuosijuhlassa installoidut jäsenet,
jotka voimiensa ja kykyjensä takaa ovat osoittaneet henkisesti ja aineellisesti kannattavansa
Ruusu-Ristin työtä, voivat pyrkiä seuran sisäiseen piiriin saadakseen oppia ja opastusta henkisen elämän ja itsekasvatuksen kaidalla tiellä,
joista asioista jäsenille tarkemmin ilmoitetaan.”
Julkaisutoiminta pääsi vauhtiin, kun syksystä
1922 lähtien Pekka Ervastin julkiset esitelmät
pikakirjoitettiin muistiin. Näiden perusteella painettiin uusia kirjoja. Vuonna 1923 muodostettiin
jälleen vapaaehtoisista jäsenistä asiamiesliitto,
mikä työskenteli kirjallisuuden levittämiseksi ja
sitoutui tilaamaan tietyn määrän vasta ilmestyviä
kirjoja. Näin ei syntynyt kustannustyössä seisahduksia, vaan kirjoja voitiin jatkuvasti painattaa.
Uusia ryhmiä muodostui maaseudulla. Kuopiossa, Varkaudessa, Turussa, Pieksämäellä,
Savonlinnassa, Kajaanissa ja Parikkalassa oli rrtoimintaa.
Huoneistokysymys oli vaikea monta vuotta.
Mutta 1924 Gösta Stenman kutsui Ruusu-Ristiseuran Taidepalatsinsa suojiin Heikinkatu 10.
11
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Tätä onnellista aikaa kesti kolme vuotta.
Helsingin Ruusu-Risti-ryhmä jatkoi toimintaansa nyt Stenmanilla. Johtajan kysymysillat pidettiin siellä lauantaisin klo
20. Johtaja aloitti siellä myös säännölliset
ruotsinkieliset esitelmät 19.10. -24. Myös
kirjakauppa Mystica aloitti siellä toimintansa, samoin lainakirjasto. Kustannusliike alkoi hahmottua jo v. 1925 syksyllä,
kun Mystica otti kustantaakseen kaikki
kirjat.
Hyvin oikeaan osuva päätös tehtiin Helsingin Ruusu-Ristin ryhmäkokouksessa
5.12.1926. ”Temppelirahasto” perustettiin
tuolloin. Vapaaehtoisesti ilmoittautuneille jaettiin säästölippaat, joihin he säästivät päivittäin itse määräämänsä summan.
Vuotuiset maksut kohosivat pian 100.000
mk:aan. Neljännesmiljoona olikin koossa
silloin, kun sitä kipeästi tarvittiin.
Kesäkurssiajatus virisi, kun rr-läiset saivat
kutsun saapua Kanneljärvelle ”Valon majaan”. Kurssit olivat 19.–25.6. -26. Seuraavat kesäkurssit pidettiin Terijoella 1.–7.8.
-27. Kolmannet kesäkurssit olivatkin jo
Jyväskylässä sikäläisten veljien pystyttämässä omassa temppelissä.
Sairas- ja lepokoti Salve lääkäriä tarvitsevia ja toipuvia maaseutulaisia varten
avattiin rr-läisten toimesta 1926 Aleksanterinkatu 19. Myöhemmin se muutti
Vuorikadulle ja oli monenlaisen rr-työn
keskuksena pitkät ajat.
Jyväskylän Ruusu-Risti-ryhmä rakensi
oman temppelin. Tupaantuliaisjuhla oli
6.11. -27. Jyväskylä oli täten tiennäyttäjä
temppelikysymyksessä. Lieksan ja Terijo-
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en ryhmät olivat koettaneet toteuttaa samaa
ajatusta tosin vaatimattomammassa muodossa.
Jäsenemme, rehtori Yrjö Eloniemi tarjosi yhteistyötä huoneistokysymyksessä. Hän
oli ostanut talon Konstantininkatu 33 (nyk.
Meritullinkatu), johon perustettiin ruusuristiläiselle elämänymmärrykselle rakentuva
yhteiskoulu. Ruusu-Risti tuli mukaan lainaten ostoon Temppelirahastoon kertyneet
varat. Nyt Ruusu-Risti oli saanut pysyvän
kodin. 30.–31.12. -28 vietettiin siellä juhlia
ja 1.1. -29 oli ensimmäinen yleisöesitelmä
Kulmakoululla. Myöhemmin omistussuhteet
muuttuivat, niin että talo joutui Kulmakoulusäätiön omistukseen, jossa säätiössä RuusuRisti oli mukana.
Kun huoneistokysymys oli saanut ratkaisunsa, alkoi toiminta vilkastua toden teolla.
Yleisöjuhlia pidettiin kerran kuukaudessa
jatkuvasti – kesäaikaa lukuun ottamatta. Yleisöesitelmiä pidettiin luonnollisesti joka sunnuntai klo 12 – kuten pidetään edelleenkin.
Lootuskoulu – lasten pyhäkoulu alkoi myös
toimia säännöllisesti ja toimii edelleen. Täällä
aloitettiin jäsenkokousten pito joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Niitä pidetään jatkuvasti. Lainakirjasto avattiin myös
Kulmakoululla ja on toiminut myös koko
ajan. Kysymysillat siirtyivät samaten Kulmakoululle ja jatkuivat vielä pari vuotta, samoin
oli ruotsinkielisten esitelmien laita. Kuoro – oltuaan välillä vähän lamassa – aloitti
harjoituksensa Kulmakoululla perjantaisin.
Kulmakoululla sijaitsee myös Ruusu-Ristin
kanslia.
Opistola-niminen iltaoppikoulu perustettiin myös. Se toimi pirteästi joitakin vuosia

antaen kursseja kotiarkkitehtuurissa, grafologiassa, pikakirjoituksessa, kirjanpidossa,
yliopistokursseja, keskikoulukursseja ja kielikursseja.

Kuitenkin halusivat ruusuristiläiset ilmituoda elämänkatsomustaan sodankin aikana,
ja niin pidettiin juhlamatinea Messuhallissa
26.4. -43.

Ruusu-Risti-nuoret päättivät hekin, että alkavat tarmokkaasti toimia. Asiaa harrastavat
nuoret saivat liittyä siihen olematta RuusuRistin jäseniä.
Kesäkotitoimintaa harrastettiin lomanviettopaikkojen aikaansaamiseksi. – Nykyisin
Ruusu-Risti omistaa oman kesäkodin Järvenpäässä.

Työ pääsi taas tositeolla vauhtiin, kun sota oli
ohi. Päiväesitelmät aloitettiin 23.9. -45, samoin jäsenkokoukset, ja kaikki muutkin ryhmät heräsivät uudelleen henkiin. Kuitenkin
oli kohtalolla varattuna vielä yksi takaisku:
Helsingin temppeli paloi 29.12. -45. Mutta
yhteistyössä Kulmakoulusäätiön kanssa ja
uhrimieltä osoittaen se pian taas oli korjattu
entiselleen.

Näin alkoi Ruusu-Ristin työ olla niissä uomissa ja järjestö siten organisoitunut, kuin
Perustaja-Johtaja Pekka Ervast oli alun pitäen ajatellutkin ja joissa uomissa se on edelleenkin.

Ruusu-Ristin Temppelisäätiö ja Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ovat muodostuneet
Ruusu-Risti ry:n rinnalle, toinen hoitamaan
kiinteistöasioita ja toinen hoitamaan kustannustoimintaa ja Ruusu-Risti-lehteä.

Vuonna 1933 johtaja matkusti Amerikkaan
ja saapui kotimaahan takaisin v. 1934 helluntaiksi, jolloin hän osallistui Ruusu-Ristin
vuosijuhlaan. Tyrmistyttävä uutinen levisi
ruusuristiläisten keskuuteen 22.5. -34: Rakastettu johtaja oli kuollut. Hallitus kokoontui seuraavana päivänä varapuheenjohtajansa
Hilda Pihlajamäen johdolla, jolloin päätettiin
toimintaa jatkaa seuraten Perustaja-Johtajan
suuntaviivoja. Yhteisrintamassa uusi vaihe
otettiin vastaan Hilda Pihlajamäen toimiessa
johtajana, sillä Ruusu-Ristin Neuvosto valitsi
hänet johtajakseen 9.9. -34.

Hilda Pihlajamäen kuoltua 23.8. -51 todettiin
Ruusu-Ristin Neuvoston kokouksessa 6.1.
-52, että hän oli käyttänyt oikeuttaan määrätä seuraajansa ja kirjallisesti nimittänyt Uuno Poreen kuolemansa jälkeen Ruusu-Ristin
johtajaksi. Ruusu-Ristin toiminta on jatkunut
yhtä uutterasti ja pirteästi kuin ennenkin.

Kirjailija J. R. Hannula ja 19 kannattajaa
muodostivat oman ryhmänsä ja poistettiin
luetteloista. Tuli sitten talvisota ja jatkosota,
jolloin toiminta oli vähäistä, aika ajoin lamassa kokonaan. Temppelikin oli otettu majoitustarkoituksiin.

Pekka Ervastin syntymäpäivän vietosta
26.12. muodostui traditio jo hänen eläessään,
ja niitä vietetään jatkuvasti. Vuosikokous on
aina ollut suurta ja kohottavaa juhlaa, kuten
PE oli suunnitellutkin. Juhlamatinea toisena pääsiäispäivänä Kansallisteatterissa on
vakiintunut kulttuuritapahtuma Helsingissä.
Yleisöjuhlia pidetään nykyisin kolmet: syysjuhla, Kalevalan päivän juhla ja Valkoisen
lootuskukan juhla H. P. Blavatskyn muistoksi. Monta vuotta sitä vietettiin yhdessä Teosofisen Seuran kanssa.
13
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Ruusuristiläistä työtä tehdään tällä hetkellä
neljällätoista paikkakunnalla; yksistään opiskelun merkeissä kokoontuu 35 erilaista ryhmää
tutkimaan ruusuristiläistä elämänymmärrystä.
Ruusu-Risti-lehti leviää vieläkin laajemmalle
alalle. Jäsenmäärä on viime vuosina pysytellyt
tiiviisti 920 paikkeilla. Viimeisen jäsenkortin
numero on 1762. Opiskeluryhmien lisäksi toimii Helsingissä seuraavat työryhmät: RuusuRistin naiskuoro, joka tarvittaessa toimii myös
sekakuorona, kokoontuu joka maanantai. Etsijäin piiri, etupäässä järjestöön kuulumattomille tarkoitettu lukupiiri, kokoontuu joka
keskiviikko. Lootuskoulu, lasten pyhäkoulu kokoontuu joka sunnuntai. Ruusu-Ristin
Nuoret kokoontuvat, paitsi omassa piirissään,
myös yhdessä muiden teosofisten seurojen
nuorten kanssa. Lainakirjasto on auki myös
järjestöön kuulumattomille joka sunnuntai.
Ompeluseura on kokoontunut jatkuvasti päämääränään joulumyyjäiset. Kukkasrahasto
myy adresseja ja kustantaa maaseudulle suuntautuvien esiintymismatkojen kulut.
Itse järjestöorganisaatio on seuraava: Järjestön johtajana on edelleen Uuno Pore. Hän on
vastuussa vain Ruusu-Ristin Neuvostolle, joka
kokoontuu joka kolmas vuosi, valvoen, että
Ruusu-Risti toimii Pekka Ervastin hengessä ja
hänen viitoittamiaan suuntaviivoja noudattaen. Neuvostoon voi kuulua 33 jäsentä.
Apunaan johtajalla on Ruusu-Ristin hallitus,
jossa on kymmenen jäsentä, johtaja mukaan
luettuna. Hallituksen jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ym.
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virkailijat. Hallitus kokoontuu säännöllisesti
kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useamminkin.
Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry. huolehtii
Ruusu-Risti-lehdestä ja kirjojen kustantamisesta ja myynnistä.
Ruusu-Ristin Temppelisäätiöllä on hoidossaan kiinteistöasiat.
Kulmakoulusäätiön puitteissa hoidetaan Helsingin temppeliä, mutta varsinaisesti se ylläpitää Kulmakoulua.
Kesäkotitoimikunta huolehtii Järvenpään kesäkodista.
Yhteenvetona Ruusu-Ristin 50-vuotisesta toiminnasta voidaan sanoa, että Pekka Ervastin
aika oli oikeiden toimintamuotojen voimallista
etsimistä. Ennen kuolemaansa hän sai nähdä
tässä onnistuneensa. Hilda Pihlajamäen aikana järjestöstä luopuivat ne, jotka olivat toimineet Pekka Ervastin ihmeellisen persoonan
lumoissa. Ne, jotka tajusivat, että Ruusu-Risti
olikin lähinnä koulu, jossa saattoi henkisesti
kehittyä, jäivät jäljelle. Sota-ajan hiljaiselon jälkeen toiminta on jatkunut voimakkaana juuri
näissä merkeissä iloksi totuudenetsijöille itselleen ja hyödyksi Suomen kansalle ja koko ihmiskunnalle.
Pekka Ervast kirjoitti v. 1921: ”Ruusu-Risti on
rakkautemme lapsi”. 50-vuotias Ruusu-Risti
tekee kunniaa rakastetulle isälleen.

Pekka Ervastin ja hänen vanhempien hauta on Hietaniemen
vanhalla hautausmaalla , käytävä 9. ja rivi 23.
Hauta on nyt kunnostettu.
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H. P. Blavatsky

Suomen kansalliseepos

Merkillinen todistus siitä, kuinka laajalle ai-

kaan ja paikkaan katsoen on levinnyt se suuri
filosofinen järjestelmä, jota oppilaat kutsuvat
ikivanhaksi viisaususkonnoksi tai Salaiseksi
opiksi tulee meille pienestä kansasta, joka on
hyvin vähän tunnettu ja elää kylmässä, harvaanasutussa maassa, Suomessa. Kalevala, Suomen
kansalliseepos sisältää paljon jälkiä ikivanhasta
filosofiasta, muutamat ovat aivan selviä, toiset
enemmän hämäriä ja peitettyjä. Tämä runoelma
on ainakin 3000 vuotta vanha, luultavasti paljon vanhempikin. Vasta äskettäin se on koottu
kirjalliseen muotoon, mutta sitä ennen se suullisena kertoelmana kulki polvesta polveen, ja on
syntyisin siltä ajalta, jolloin suomalaiset heimot
elivät paljon kauempana etelässä kuin nykyään,
luultavasti Mustanmeren tai Kaspianmeren tienoilla.
Suomalaisten alkuperä on hyvin hämärä, mutta
arvattavasti he ovat sukua niille kansoille, jotka
asuvat Tiibetin ja Keski-Aasian ylätasangoilla.
He ovat slaavilaisiin kansoihin, varsinkin venäläisiin samassa suhteessa kuin muinoin Thessalian maagikot eli noidat muihin kreikkalaisiin.
Sekä kristityn että pakanallisen Venäjän kansantarut ovat täynnä kertomuksia pohjoismaisista
koldvoneista (= noidista; sana on luultavasti sukua Kaldean kanssa), heidän teoistaan ja maagisista voimistaan. Eräs Aleksander Pushkinin
parhaita eeppisiä runoja "Russlan ja Ludmila" on juuri rakennettu taistelulle, jota käydään
kahden pohjoismaisen tietäjän välillä. Toinen
näistä on vanha hyvänsuopa "viisas suomalainen", toinen ilkeä noita-akka, Naina, myös Suomen heimoa. Edellinen pitää rakastajien puolta,
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jälkimmäinen vastustaa heitä. Nämä kaksi ovat
hyvän ja pahan personifioituja ilmennyksiä. Itse sana "suomalainen" on venäläisessä kansansadussa miltei samanarvoinen kuin "noita".
Monet pakanallisen Venäjän jumalista ovat
Suomesta tai Skandinaviasta tulleita sankareita, jotka kaukaisessa muinaisuudessa muuttivat
Itämeren ja suurten pohjoisten järvien rannoilta
Venäjän puolelle.
Suomalaiset, sellaisina kuin he runoudessaan
kuvastuvat, ovat ihmeen luonnonomaista kansaa, joka on vielä vapaa sivistyksen ulkokiillosta.
He elävät läheisessä luonnon yhteydessä, alituisessa vuorovaikutuksessa ja sopusoinnussa
luonnon elävien voimien ja mahtien kanssa.
Kalevalan alkusanoissa lausutaan:
Viel' on muitaki sanoja,
Ongelmoita oppimia,
Tie-ohesta tempomia,
Kanervoista katkomia,
Risukoista riipomia,
Vesoista vetelemiä,
Päästä heinän hieromia,
Raitiolta ratkomia,
Paimenessa käyessäni,
Lasna karjan laitumilla,
Metisillä mättähillä,
Kultasilla kunnahilla.
------------Vilu mulle virttä virkkoi
Sae saatteli runoja,
Virttä toista tuulet toivat,
Meren aaltoset ajoivat,
Linnut liiteli sanoja,
Puien latvat lausehia.

Voiko mikään "hymni luonnon voimille" olla
ihanampi? Silmäyskin tämän kansan tarustoon
näyttää, mihin tuloksiin he ovat tulleet tarkkaillessaan ja mielessään mietiskellen Luonnon suuresta äidistä tulevia voimia ja vaikutuksia. Hänen
hellässä huolenpidossaan he aina tunsivat olevansa. Heidän käsityksensä mukaan kaikki, mikä
on olemassa, on persoonallisia olentoja. Aurinko, kuu, tähdet, maa, ilma ja meri olivat vanhoille suomalaisille eläviä, itsetietoisia olentoja.
Kaikki luontokappaleet olivat näkymättömien
jumaluuksien elähdyttämiä, joita he, kuvaavasti
kyllä, kutsuivat "haltijoiksi". Näillä haltijoilla on
niin kuin ihmisillä ruumis ja sielu, mutta alemmat heistä ovat aineettomia ja muodottomia, ja
heidän olemassaolonsa on kokonaan riippumaton niistä esineistä, joihin he kulloinkin ovat yhdistyneet. Ne ovat kaikki kuolemattomia, mutta
eriasteisia, riippuen siitä, mikä heidän tehtävänsä on. Suomalaisten alemmat jumalat tottelevat
korkeampia jumalia, joilla on suurempi mahti.
Kaikkien yläpuolella on Ukko Ylijumala. Päivätär, kuutar, otavatar, Pohjan (-tähden) neiti ja
tähdettäret esitetään aina nuorina, ihanina impinä, jotka milloin istuvat puiden oksilla, milloin
"ilman vempelellä, taivon kaarella", tai pilven
rusoreunalla.
Kuinka yhtäpitävä tämä kaikki on sen kanssa,
mitä Salainen oppi kertoo Dhjan Tshohanin
valtakunnista ja eetteristen olentojen alemmista
joukoista ns. elementaaleista näkyy selvästi, jos
tarkemmin tutkitaan. Tosin suomalaiset ovat pukeneet ajatuksensa runolliseen muotoon, mutta tämän läpi loistaa selvästi yhteinen alkuperä.
Vanhoilla suomalaisilla, kuten nykyisillä intialaisilla tavataan Sraddha-menot ja esi-isien avuksihuutaminen.
Kalevalan syvempi ja esoteerisempi merkitys on
taistelu valon ja pimeyden, hyvän ja pahan välillä.

Kalevalaiset silloin edustavat valoa ja hyviä voimia ja pohjolalaiset pahoja voimia. Verrattakoon
tätä Ormusdin ja Ahrimanin, aarijoitten ja rakshasien, pandujen ja kurujen väliseen taisteluun.
Arvokkain kaiku Salaisesta opista kuuluu luomisrunossa. Mainittakoon siitä muutamia otteita:
Olipa impi ilman tyttö,
Kave Luonnotar korea,
Piti viikoista pyhyyttä,
I'än kaiken impeyttä,
Ilman pitkillä pihoilla,
Tasaisilla tanterilla.
"Ilma" (= eetteri eli akaasha) on vielä luomattoman kaikkeuden ensimmäinen aate, josta tulevan
maailman eli Kosmoksen täytyy syntyä laskeutumalla yhä syvemmälle aineellisuuteen.
"Ilman pihat" on se "suuri syvyys" jonka yli Henki "istui kyyhkysen muodossa hautomassa", se
on sama kuin vesi*, jonka päällä Jumalan Henki
liikkui. Runo jatkaa:
Jop' on astuiksen alemma,
laskeusi lainehille,
Meren selvälle selälle,
Ulapallen aukealle.
-----------Tuuli neittä tuuitteli,
Aalto impeä ajeli,
Ympäri selän sinisen,
Lakkapäien lainehien.
-----------Kantoi kohtua kovoa
Vuotta seitsemän satoa,
Uipi i'ät, uipi lännet,
Uipi luotehet etelät.
_____________________________________
* En ollut hänen ensimmäinen lapsensa, sillä hän
oli synnyttänyt yhden tyttölapsen ennen minua,
mutta tämä eli vain muutamia kuukausia.
____________________________________
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Meren helmassa hän synnytti ainokaisensa
seitsemänsadan vuoden synnytystuskien jälkeen mikä pitää yhtä manvantarojen luvun ja
luomispäivien kanssa. Maailma syntyy Ilman
Immen vaikutuksesta, mutta ainoastaan välillisesti.
Hän valittaa yksinäisyyttään ja
Kului aikoa vähäsen,
Pirahteli pikkaraisen,
Tuli sotka suora lintu,
Lenteä lekuttelevi,
Etsien pesän sijoa,
Asuinmaata arvaellen.
Tämä "sotka" vastaa täydellisesti hindulaisen taruston ja Salaisen opin Kaalahamsaa eli
"Ajan Joutsenta" (H. P. B: Hiljaisuuden ääni
siv. 28). Lintu etsii turhaan pesäpaikkaa:
Niin silloin veen emonen,
Veen emonen, ilman impi,
Nosti polvea merestä,
Lapaluuta lainehista,
Sotkalle pesän sijaksi,
Asuinmaaksi armahalle.
------------Siihen laativi pesänsä,
Muni kultaiset munansa,
Kuusi kultaista munoa,
Rautamunan seitsemännen.
Vertaa tätä kaldealaiseen kertomukseen Tiamatista, suuresta merestä, josta syntyy Seitsemän Henkeä tai Kabbalan oppeihin, missä
naisellinen Sephirah kutsutaan "suureksi mereksi" ja seitsemän alempaa Sephirothia syntyy "suuresta merestä", sillä tämä oli yksi
Binahin (eli Jehovan) Astraalimeren nimiä.
Katso myöskin Purana-kirjojen kertomusta
luomisesta.
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Impi sitten "vavahutti polveansa" ja
Munat vierähti vetehen,
Meren aaltohon ajaikse,
Karskahti munat muruiksi
Katkieli kappaleiksi.
Ei munat mutahan jou'a,
Siepaleet veen sekahan,
muuttuivat murut hyviksi,
Kappalehet kaunoisiksi,
Munasen alainen puoli
Alaiseksi maa-emäksi
Munasen yläinen puoli,
Yläiseksi taivahaksi.
Tässä on aivan uskollinen kaiku intialaisesta
tarusta Hiranjagarbhan munasta, joka katkeaa
kahtia ja jonka kahdesta puolesta muodostuu
ylinen ja alainen maailma. Myöskin Kabbalan
kaksinainen taivas, ylempi ja alempi, eli taivas
ja maa, sanotaan muodostuneen "Valkoisesta
Päästä", jolloin pääkallo tarkoittaa Valoa kannattavaa eetteriä.
Valitan, että tilanpuute estää puhumasta siitä syväaatteisesta runosta, jossa kerrotaan,
kuinka Väinämöinen kylvää seitsemiä jyviä ja
kuinka kylvö nousee vasta silloin, kun kaski
on poltettu ja tuhka levitetty tuuleen so. kaikkeuden aikakautinen hajoaminen ja uudestaan
rakentuminen, missä aina esiintyy seitsenluku.
Runo rauan synnystä, käärmeen sanat sekä
auringon ja kuun takaisintuonti ovat myöskin
täynnä salaista merkitystä, mutta niihin lukijaa
neuvomme itse perehtymään.
Tietäjä — 1908

Syysmatinea: Ruusu-Risti 100 vuotta
Su 13.9.2020 klo 10–14
Siilinjärven temppeli, Asematie 12, Siilinjärvi

10.00
		

Tervetuliaismusiikkia: Antti Raekallio
esittää Dan Anderssonin runoihin säveltämiään lauluja
Avaussanat: Antti Savinainen

10.15

Esitelmä: Jarmo Anttila Ruusu-Ristin tarkoitus

11.00

Keskustelua		

11.15

Tauko: Suolaista ja makeaa

12.15
		

Musiikkiesitys: Antti Raekallio
esittää Dan Anderssonin runoihin säveltämiään lauluja

12.30

Esitelmä: Antti Savinainen Pekka Ervastin elämän taitekohtia

13.15

Keskustelua		

13.30
Musiikkiesitys: Antti Raekallio
		
esittää Dan Anderssonin runoihin säveltämiään lauluja		
			
13.45		
Päätössanat: Antti Savinainen
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Helvi Leiviskä

Kalevala ja musiikki
Esitelmä Ruusu-Ristin Kalevalajuhlassa 1968

Ryhtyessämme käsittelemään aihetta Ka-

levala ja musiikki otamme lähtökohdaksi
Kalevalan sen runonäkymän, jossa Väinämöinen, tietäjä iänikuinen ”istuiksen ilokivelle, laulupaaelle paneikse, alkoi soittoa
somasti hauinruotaista romua, kalanluista
kanteletta”, tai tämän toisinnossa koivukanteletta, johon kielet oli saatu nuoren neidon hiuksista. Monissa Kalevalan runoissa
on kuvattu laulun mahtia loitsusanoihin
yhtyneenä, tällä kertaa esitettävänämme
olevassa on musiikin välineenä kannel, joka
taitajan käsissä saa aikaan niin ihmeellisiä
säveliä, että ”koko luomakunta” pysähtyy
niitä kuuntelemaan. Kalevalassa sanotaan,
ettei ollut yhtään ihmistä, ei miestä eikä
naista, jonka silmät eivät olisi Väinämöisen
säveleitä kuunnellessa kyyneltyneet ja jonka
sydäntä eivät soinnut olisi sulattaneet. Tässä yhteydessä muistutettakoon mieliin monia muita legendaarisia soittajia, jotka saivat
ihmeitä aikaan. Mainitsen niistä Intian Shri
Krishnan huiluineen, Kreikan Orfeuksen
lyyroineen ja vielä Egyptin mysteereiden
ilmapiiristä seitsenkielisen harpun ja huilun, josta muuten Mozart on saanut aiheen
Taikahuilu-oopperaansa.
Kalevalan Väinämöisen soitto -runon olen
ajatellut ottaa taustaksi yrittäessäni hiukan
laajemmalti lähteä tarkastelemaan Kalevalan ja musiikin suhdetta toisiinsa.
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Ensimmäinen tehtävämme siinä mielessä on
luoda lyhyt historiallinen katsaus musiikin kehitykseen yleensä – ei ainoastaan kalevalaisella, suomalaisella maaperällä, vaan muuallakin
maailmassa.
Ei ole tietoa siitä, milloin musiikki on saanut
alkunsa. Saamme mennä ajassa taaksepäin tuhansia, ehkä satojatuhansia, ehkä miljoonia
vuosia, ja aina näemme ihmisten määrätyissä
tilanteissa yrittävän kohottaa tunnelmaa soiton ja laulun avulla, olkoon sitten kysymyksessä uskonnolliset menot, sotaiset toimet tai
mikä tahansa inhimillisen elämän aloista. Tapaamme vuosituhansia sitten jo suuria orkestereita, soittokuntia huiluineen, harppuineen
ja pasuunoineen, mutta musiikki on silti kaikesta päättäen ollut vain yksiäänistä. Todennäköistä on, että vasta länsimaisen kulttuurin
ajalla musiikin kehitys varsinaisesti on päässyt vauhtiin, jolloin moniäänisyys, harmonia
on vaatimattomasta alustaan kehittynyt ennen
aavistamattomiin tuloksiin. Tätä olettamusta tukevat ne seikat, että tarkalleen määrättyä
nuottikirjoitusta ei liene ollut missään olemassa aikaisemmin kuin vasta 1000-luvulla jKr.,
vaikkakin esim. kreikkalaisilla oli sangen pitkälle kehittynyt oma sävelten merkitsemistapansa. Historia ei liioin mainitse vanhoilta ajoilta
ketään varsinaista säveltäjää, vaikka etevistä
kirjailijoista puhutaan vielä tänä päivänä. On
huomattavaa, että esim. suuret näytelmäkirjoittajat Kreikassa laativat itse musiikin teoksiinsa.

Tarkastaessamme keskiaikaa huomaamme
musiikinviljelyn aluksi olevan suurimmaksi
osaksi kuulomuistin varassa. Yrityksiä nuottikirjoitusjärjestelmän keksimiseksi oli kyllä
ollut jo kauan, mutta tulokseksi oli tullut vain
eräänlainen ylimalkainen melodian suunnan
määritteleminen, joka merkittiin sanojen yhteyteen. Kaikesta huolimatta alkoi keskiajalla
varsinkin kirkkolaulu nopeasti edistyä. Noin
800-luvulla ruvettiin kokeilemaan äsken mainittua moniäänisyyttä kuorolaulussa, ja lopullisen nuottikirjoituskeksinnön jälkeisinä
vuosisatoina edistyttiin niin, että 1500-luvulla
laulettiin joskus jopa 48-äänisesti, joka tietysti
sinänsä menee yli musiikillistaiteellisten rajojen. Keskiajan lopulla sai myös nykyaikainen
orkesterimusiikki ensimmäiset herätteensä,
vaikkakin orkesteria vielä käytettiin kauan
miltei yksinomaan laulun säestäjänä.
Renessanssiaikana musiikki saa monia uusia ilmenemismuotoja. Ihmisen yksilöllinen
elämäkin saa siitä osuutensa – ruvetaan viljelemään yksinlaulua soitinsäestyksellä. – Yritetään luoda vanhaan kreikkalaiseen malliin
musiikkinäytelmiä, mutta ne saavat nyt toisen
luonteen musiikillisesti riippuen rikkaaksi kehittyneistä soittimellisista ja laulullisista mahdollisuuksista. Syntyy ooppera. Ensimmäinen
ooppera, jonka venetsialainen Claudio Monteverdi on säveltänyt, esitettiin ensi kerran v.
1600. – Kirkon piirissä sai musiikki myös uusia muotoja, mainitsen niistä oratorion, laajan
eepillisen teoksen sooloille, kuorolle, orkesterille ja uruille, johon teksti on otettu jostain
raamatun kertomuksesta.
Emme tässä yhteydessä keskity enemmän
uudenajan suurien sävelmestarien elämäntyöhön. Mainitsemme vain mm. nimet Bach,

Mozart, Beethoven, Schubert ja myöhemmistä säveltäjistä nimet Wagner, Liszt ja Brahms,
ja vielä myöhemmistä Debussy, Bartok, Strawinski jne., jotka kukin omalla painavalla
tavallaan ovat lisänneet ihmiskunnan musiikkiaarteistoa.
Siirrymme sitten suomalaiselle maankamaralle ja käännämme huomiomme siihen osaan
suomalaista musiikkituotantoa, joka nimellisestikin kantaa Kalevalan leimaa. Suomalaiskansallinen innostus viime vuosisadan
alkupuolella valtasi luonnollisesti myöskin ne
persoonallisuudet, jotka silloin olivat luomassa musiikkikulttuuriamme. Mainitsen senaikaisista Kalevalasävellyksistä erikoisesti Johan
Filip von Schantz’in Kullervo-uvertyyrin.
Vuosisadan loppupuoliskolla ja 1900-luvulla Kalevala-aiheitten käyttö edelleen kasvaa.
Oskar Merikannon Pohjan Neito on ensimmäinen alkuperäinen suomenkielinen ooppera. Olemme Ruusu-Ristin tilaisuuksissa aina
väliin kuulleet ko. oopperasta esim. kuinka
Louhi ylistää Väinön suuruutta. – Robert
Kajanuksen merkitys kalevalaisen musiikin
suhteen on uraauurtavaa laatua. Hänen merkittävimmät sävellyksensä tältä alalta ovat
Aino-sinfonia ja Kullervo-surumarssi. Tämän lisäksi on hän tehnyt arvaamattoman
palveluksen Suomelle Sibeliuksen monien
Kalevala-aiheisten teosten lennokkaana ja
uskollisena tulkitsijana. – Kullervo-aihetta
ovat muuten useat säveltäjämme käyttäneet.
Mainitsin jo Schantzin Kullervo-uvertyyrin.
Lisään tähän sarjaan vielä Armas Launiksen
Kullervo-oopperan, Madetojan sinfonisen
runon ja Sibeliuksen 5-osaisen laajan sävellyksen Kullervo, sooloille, kuorolle ja orkesterille.
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Melartinin Aino-oopperan lienevät jotkut
vuosia sitten nähneet ja kuulleet. Siinä tekijä on syvällisesti tulkinnut ihmisen kaikkein
sisäisimpiä kokemuksia ja hänen ikuista ikäväänsä aurinkoa, Jumalaa kohden. Ainon
kohtalo, hänen kuolemansa ei johtunut siitä,
ettei hän olisi tahtonut ruveta ”vanhalle varaksi, turvaksi tutisijalle”, vaan siitä, että hän
etsi ”suurempata, aurinkoa, valkeutta”. Aino
kuvaa tässä Melartinin tulkinnassa totuuden
etsijää, ihmistä, jolle Jumalan löytäminen on
elämän ja kuoleman kysymys, ihmistä, joka
ei voi tehdä kompromissia ikuisten arvojen ja maailman välillä, vaan mieluummin
kuolee kuin pettää todellisen itsensä. Ainon
tragedia sisältää näin ollen myös ylösnousemusriemua. – Tämän yhteydessä mainittakoon heti toinen Aino-runon tulkinta, se,
joka ruusuristiläisille on tuttu Ruusu-Ristin
Perustaja-Johtajan Pekka Ervastin selitysten perusteella. Silloin tarkastamme Ainoa
suurempaa kokonaisuutta vasten, Ilmaris-,
Lemminkäis-, Väinämöis-kehityksen puitteissa, jolloin Aino kuvaa ns. sielullista ihmistä, joka ei vielä rohkene antautua hengen
viisauden johdettavaksi. Melartin taasen on
käsitellyt Ainoa irrallisena tapauksena.

joutsen ja Lemminkäisen kotiinpaluu. Edelleen mainittakoon vielä mm. Pohjolan tytär,
Satu, Tapiola, Tulen synty, Luonnotar, pianosarja Kyllikki sekä Väinön laulu sekakuorolle ja orkesterille.

Sibeliuksen Kalevala-aiheiset sävelrunoelmat ovat arvokkaalla tavalla tehneet Kalevalaa tunnetuksi kautta sivistyneen maailman.
”Sibelius on tehnyt sävelin samaa työtä kuin
mitä Akseli Gallen-Kallela siveltimin ja värein, samaa mitä Elias Lönnroth aikoinaan
kootessaan Kalevalan elimelliseksi kokonaisuudeksi”, on sanottu. Tältä työsaralta mainittakoon ennen kaikkea jo äsken mainittu
Kullervo, sekä Lemminkäis-sarja, johon
kuuluu 4 osaa: Lemminkäinen ja Saaren neidot, Lemminkäinen Tuonelassa, Tuonelan

Mehän elämme moninaisten voimien temmellyksessä. Ja niin kauan, kuin ihminen on
asunut maan päällä, on hän personoinut näitä voimia voidakseen edes vertauskuvallisesti ymmärtää niitä. Kuinka sattuvasti vanhan
ajan kreikkalainen selittikään ukkosilman
valtavuutta: Zeus ajaa valjakollaan taivaankantta. Ja Eros-jumala ampui kultaisia nuoliaan missä vain ja keneen vain, saaden miehet
ja naiset rakastumaan toisiinsa. Uuden testamentin Joh. Ilm. kirjassa puhutaan monenlaisista enkeleistä, ilmanvalloista, kerubeista
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Nuoren Jean eli Janne Sibeliuksen suurin
rakkaus oli Suomen luonto – ei luonto pelkästään aistittavana kauneustajun kohteena,
vaan maailmana täynnä salaperäistä elämää,
johon hänkin joka solullaan kuului. Siinä
maailmassa eivät kivet ja kalliot olleet mitään kuolleita maankuoren osia, kaikki eli ja
tajusi, metsien puut hengittivät, puhumattakaan eläimistä, joiden kehittymässä oleva
sielun elämä ei Jannelle ollut suinkaan vieras.
Mutta siinä maailmassa oli myöskin menninkäisiä, peikkoja ja keijukaisia, siis tavalliselle
jokapäiväiselle ihmiselle näkymättömiä olioita.
Luonnon mystiikasta, jonka piiriin käsittääkseni Sibeliuksen varhaisnuoruuden luonnontuntemukset ja uskomukset kuuluvat,
on vain pieni askel mytologiaan, jumalaistarustojen tutkimiseen. Ja tähän aiheeseen
kiinnitämme hetkeksi huomiomme.

ja serafeista. Edelleen ovat luciferit, ahrimanit ja saatanat nimityksinä monille tuttuja,
varsinkin Pekka Ervastin Kiusausten koulunäkemyksistä.
Mitenkähän on Kalevalan sankareitten laita? Kirjassaan ”Kalevalan Avain” Pekka
Ervast näkee Kalevalan kolme pääsankaria,
Väinämöisen, Ilmarisen ja Lemminkäisen
useammasta näkökulmasta. Ensiksikin hän
puhuu väinämöis-, ilmaris- ja lemminkäisvoimista, perustuen ihmisen sielunrakenteen kolmeen aspektiin, tietoon, tahtoon
ja tuntoon. Korottaessamme ihmisessä, eli
mikrokosmoksessa elävän kolminaisuuden korkeampaan potenssiin tulemme kaikissa uskonnoissa tavattavaan jumalaiseen
kolminaisuuteen, joista voisimme mainita
esim. Intian Brahmaan, Vishnun ja Shivan
– Egyptin Osiriksen, Isiksen ja Horuksen,
monia muita mainitsematta. Tästä jumalaispsykologisten voimien näkökulmasta katsoen Väinämöinen edustaisi viisautta ja luovaa
tahtoa, Ilmarinen toimeenpanevaa voimaa
ja järkeä sekä Lemminkäinen rakkautta ja
tunneluontoa.
P.E. katselee sitten Kalevalan sankareita kosimaan lähteneinä urhoina. Pohjolan tytär,
Pohjan ihana impi ”istui ilman vempelellä,
taivon kaarella kajotti pukehissa puhta’issa,
valke’issa vaattehissa; kultakangasta kutovi,
hope’ista huolittavi”. Tätä Pohjan neittä jokainen kolmesta urhosta kävi aikanaan kosimassa.
Väinämöinen toteaa uudella veneellään lähtemällään kosimisretkellään, ettei hän kykene takomaan Sampoa, jonka Pohjolan
emäntä vaatii ehtona tyttärensä antamiselle.

Väinämöinen virkkoi, noin nimesi: ”Taia en
Sampoa takoa, kirjokantta kirjoitella. Työnnän Seppo Ilmarisen, jok’ on taivoa takonut,
ilman kantta kalkutellut.” Tämä Kalevalan
lause mm. viittaa käsittääkseni äsken mainittuun jumalaistarutulkintaan.
Ilmarinen todella takoo Sammon saadakseen Pohjan neidon, mutta Pohjolan emäntä
kätkee Sammon kivimäkehen, ”vaaran vaskisen sisähän, yheksän lukon ta’aksi”, Ilmarinen pyytää Pohjan neittä omakseen, mutta
Pohjolan emäntä vaatii vielä uusia ansiotöitä, nim. kyntää kyinen pelto, suistaa Tuonen
karhu ja tuoda Tuonelan hauki Tuonelan joesta. Ilmarinen onnistuu, sillä Pohjan neiti,
hänen taivaallinen morsiamensa, korkeampi
minänsä neuvoo häntä. Ilmarinen siis vihitään Pohjolan tyttären kanssa.
Lemminkäinen on myös aikanaan lähtenyt
kosioretkelle. Mutta hän lähti Pohjolaan
suutuksissaan, epäonnistuttuaan Saaren neitojen ja erikoisesti Kyllikin rakkausseikkailuissa. Lemminkäinen oli myöskin saanut
ankarat ansiotyöt suorittaakseen kosiessaan
Pohjan neitiä. Hänen piti hiihtää Hiiden hirvi, suistaa Hiiden ruuna ja ampua Tuonelan
joutsen. Lemminkäinen onnistui kahdessa
ensimmäisessä, mutta Tuonelan joutsenen
ampuminen tuli tuhoisaksi, syystä, että märkähattu karjapaimen, jota Lemminkäinen
oli perinjuurin halveksinut, kosti tämän, ja
Lemminkäinen sai surmansa sala-ampujan
nuolesta. Lemminkäisen äiti, kuten muistamme, sai monien yritysten jälkeen, Luojan
voitehien avulla poikansa taasen eläväksi.
Palaamme taasen Sibeliukseen, joka suurimmassa määrin on toteuttanut Kalevalan
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musiikkitulkintaa. Kalevalan kolmen urhon
kosintaretkistä ovat Sibeliusta inspiroineet
Väinämöisen ja Lemminkäisen matkat. Väinämöisen iloisella varmuudella alkanut matka käy ilmi Pohjolan tytär -teoksen jykevän
loistavasta alkuosasta, jota seuraa ihmeellisen
herkkä sävelnäkemys Pohjan neidistä taivon
kaarella, kultakangasta kutomassa. Sävellys
hiljentyy kokonaisuudessaan loppuaan kohden – ja muuttuu alakuloiseksi sävyltään –
Väinämöinen ei ole onnistunut kosiessaan
taivaallista morsianta, koska hän ei osannut
takoa Sampoa. Mytologia-tulkintaan palatakseni – viisaus, tieto ei ilman toimeenpanevaa
voimaa ja rakkautta kykene luovaan toimintaan.

uuden elämän alkamista ja Lemminkäisen
kohentumista ”entisillehen eville, muinoisille muo’oillensa, pikkuista paremmaksiki,
ehommaksi entistänsä.”

Lemminkäisen kosintaretki on ollut dramaattisuudessaan hyvin kiitollinen sävelellisen
luomisen kohde Sibeliukselle. Lemminkäissarjan jo mainitut neljä osaa, Lemminkäinen
ja Saaren neidot, Lemminkäinen Tuonelassa, Tuonelan joutsen ja Lemminkäinen palaa kotiseudulleen ovat kukin voimakkaan
tunnelmasisältöön eläytymisen tuloksia, ei
mitenkään näyttämöllistä tapahtumaketjua
kuvaavia. Niinpä I osassa Lemminkäinen ja
Saaren neidot Sibelius ei ole niinkään alleviivannut musiikillisesti Lemminkäisen raisua ja
kevytmielistä rakastelijatyyppiä, vaan hänen
tanhurytminsä ja leveästi laulavat melodiansa ikään kuin hohtavat nuoren lemmen voimaa ja kauneutta. II osassa Lemminkäinen
Tuonelassa on Sibelius osuvasti tulkinnut
ihmissielun ankeutta omantunnon syytösten
ja muun katumuskärsimyksen keskellä. III
osa Tuonelan joutsen englannintorvisooloineen on mystinen sävelrunoelma kuoleman
rajamailta. Ja IV osa, Lemminkäinen palaa kotitienoille, kuvaa vauhdikkaassa ilossa

Sibeliuksen Kalevalasävellyksistä on eräs
amerikkalainen musiikin tutkija v. 1914 sanonut: ”Mitä Wagner on tehnyt muinaissaksalaisista taruista, sen on Sibelius omalla
suurisuuntaisella tavallaan tehnyt suomalaisista myyteistä, jotka sisältyvät Suomen kansalliseepokseen. Hän on kääntänyt Kalevalan
musiikin kansainväliselle kielelle.” – Sibeliuksen osuus erinäisten Kalevala-aiheitten elävöittäjänä on siis erittäin painava.
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Aikaisemmin mainitun Kullervo-runoelman
ensiesityksen jälkeen Sibelius oli alkanut
suunnitella uutta Kalevalasävellystä. Nyt oli
tavoitteena ooppera Veneen luominen. Mutta pian selvisi, että ooppera sävelmuotona ei
kerta kaikkiaan ollut Sibeliuksen alaa – hänen
alansa oli ennen kaikkea sinfoonikon. Niinpä ei Veneen luomisesta tullut mitään, mutta
sen jo valmistunut alkusoitto muuntui äsken
mainitun Lemminkäis-sarjan Tuonelan joutseneksi.

Esitykseni tässä vaiheessa, kuinka Kalevala
on innoittanut Suomen säveltäjiä, mainitsen
nuoremmasta polvesta vielä Uuno Klamin
5-osaisen Kalevalasarjan ja useita muita mainitsematta Ahti Karjalaisen Aino-kantaatin.
Klamin teos sisältää seuraavat aiheet: Maan
synty, Kevään oras, Terhenniemi, Kehtolaulu
Lemminkäiselle ja Sammon taonta. Klamin
Kalevalanäkemykset poikkeavat jo mainittujen säveltäjien teoksista siinä, ettei hän ota
mielikuvitusrikkaan sävelmaalailunsa kohteeksi ketään Kalevalan sankareista, vaan

eläytyy aluksi maailman luomisen alkuvoimien lataantumiseen ja purkautumiseen, kunnes ihmeellinen rauha täyttää maan piirin, ja
kevään ohra nousee oraalle. – Sammon taonta sävellykseen sisältyy mielestäni näkemys
sepän ahjossa tapahtuvasta muodottoman
ainemassan muotoutumisesta Sammoksi, taikakaluksi, jonka takominen sen vähitellen valmistuessa kaikuu yli maanpiirin.
Ja Ahti Karjalaista on kantaattia luodessaan
innoittanut Aino-runon alkupuoli, päätyen
Ainon äidin rohkaisevaan kehotukseen pukeutua juhlapukuun ja siten suostua viisaan
Väinämöisen kosintaan. ”Kulet kukkana kujilla, vaapukkaisena vaellat, ehompana entistäsi, parempana muinaistasi", lopettaa äiti.
Kuten näemme, on suomalaisessa säveltuotannossa jo sangen huomattavassa määrässä
syvennytty Kalevalan tulkitsemiseen. Voimme huoleti sanoa, että varsinkin Sibeliuksen
teokset, mutta myös Melartinin Aino ja muut
ovat omiaan tuomaan Kalevalan sisäistäkin
henkeä nykyaikaisten ihmisten tajuttaviin. Ne
eivät pelkästään välitä meille Suomen kansan
historiallisia ja esihistoriallisia vaiheita, eivät
myöskään yksinomaan aseta ratkaistavaksemme symbolista merkkikieltä, vaan niihin sisältyy jotakin, joka panee meidät aavistamaan ja
toivomaan paljon Kalevalan ja musiikin yhteistyöstä tulevaisuudessa. Mikä on sitten se
jokin? Se on se elämänvoima, joka on todellisen musiikin sisäisin ydin, sen sanoin käsittämätön alkuolemus.
Muistamme Kalevalan kanteleensyntyrunosta, että kanteleen valmistuttua monet yrittivät
sitä soittaa, mutta vasta Väinämöisen soitto
tuntui soitannolle, laulu laululle tehosi.

Emmeköhän tästä voine päätellä, että vanhoina aikoina todellinen soittaja, todellinen
taiteilija oli harvinaisuus, huolimatta siitä,
että soittoa ja laulua kyllä paljon harrastettiin. Teemme sen havainnon, että teosofisella
kielellä vasta ns. vihitty olento sai musiikissa
aikaan jotakin sellaista, jolla ympäristöönkin
oli suuri merkitys.
Kun taas ajattelemme Kristuksen jälkeistä
aikaa, voimme musiikin suhteen sovelluttaa
analogiana Rudolf Steinerin sanat: ”Kristuksen jälkeen on Jumala löydettävissä millä inhimillisen kehityksen asteella tahansa”.
Nykyään on ihmisen todella suhteellisen
helppo päästä musiikissa sellaiselle tasolle,
joka ennen olisi ollut mahdottomuus ilman
näkymättömän maailman kansalaisoikeutta.
– Eri asia on se, ettei vielä liene ilmaantunut
säveltäjää eikä esittävää taiteilijaa, joka olisi
päässyt sellaisiin henkisiin korkeuksiin kuin
jumalaistarumme Väinämöinen.
Asettakaamme vielä rinnakkain kaksi äärimmäisyyttä, kalan jätteistä ja toisella kerralla
koivun rungosta Väinämöisen tekemä kannel ja esim. nykyaikainen sinfoniaorkesteri. Yksinkertaisin ja vuosisatojen kokeilujen
monivivahteinen tulos, omalta osaltaan myös
tekniikan suuria saavutuksia.
Olemme tottuneet ajattelemaan ja mielikuvituksessamme näkemään Väinämöisen, tietäjän iänikuisen istumassa korkealla kunnaalla
kannel polvillaan. Tämä on kaunis, runollinen kuva Suomen kansallishaltiasta, joka
toivoo kansansa kulkevan rauhan ja sopusoinnun merkeissä tulevaisuuttaan kohden.
Kuitenkin teemme kysymyksen: jos olettaisimme, että Väinämöinen tulisi persoonalli25
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sessa hahmossa takaisin ja jostakin syystä
tahtoisi tehdä Suomen kansan hyväksi työtä erikoisesti juuri musiikin alalla, valitsisiko hän edelleen yksinomaan kanteleen
soittimekseen? Uskallan ajatella: ei. Ei
siksi, että hän väheksyisi kanteleen vaatimatonta mutta suloista ääntä – sillä hänellehän ei pienuus mitään merkitsisi, hän
täyttäisi henkensä voimalla muodon yksinkertaisuuden. Mutta sen tähden olettaisin
hänen valitsevan esim. orkesterin tai muuta vastaavaa, koska kaikkina aikoina suu-

aina yhtä rakasta ja niin ollen vaikuttavaa?
Teen vastakysymyksen: Jos tarkastamme
musiikkia, kumpi ominaisuus on etusijalla, sen suomalaisuus, isänmaallisuus, vai se
seikka, että sekin on määrättyjen henkisten
lakien alainen, määrätty suorittamaan jotakin erikoista tehtävää ihmiskunnan elämässä? Ja jotta se sen voisi täyttää, on sen
käytettävä myöskin muotoja, jotka aikakausien kehitys on synnyttänyt.

ret olennot, profeetat ja henkiset opettajat
ovat esittäneet sanomansa juuri sen aikakauden omalla kielellä: he ovat valinneet
aina nykyaikaisen muodon sanottavalleen.
Mutta, saatamme kysyä, eikö kannelkin ole
nykyaikainen soitin? Eikö se, mikä on suomalaista, ole meille aina yhtä nykyaikaista,

Ruusuristiläisinä me kiinnitämme vielä
huomiomme erääseen puoleen Väinämöisen kanteleensoitossa, sen vertauskuvallisuuteen. Mehän käsitämme Kalevalan ns.
pyhäksi kirjaksi, jonka eri kohdat kertovat meille allegorioissaan hengen elämän
salaisuuksista. Tämän yhteydessä muista-

kaamme muitakin vanhojen uskontojen
ja kulttuurien pyhiä kirjoja, esim. Egyptin
Kuolleitten kirjaa ja Kreikan Dionysosmysteereitä, jotka suuresti muistuttavat
Kalevalan Lemminkäis-tarua.

viä olentoja lohdutetaan ja onnellistutetaan.
Tämä on hänen nousunsa kirkastuksen
vuorelle, hänen kruunauksensa kuolemattomuuden kruunulla”. Näin P.E. Kalevalan
Avaimessaan.

Kalevalan Avaimessaan Ruusu-Ristin Perustaja-Johtaja Pekka Ervast puhuu ”kosintaretkeläisistä” ja ”samporetkeläisistä”.
Kosintaretkeläisen oli suoritettava useampia ansiotöitä: kyntää kyinen pelto,
hiihtää Hiiden hirvi ja ampua Tuonelan
joutsen. Palkkana oli häät Pohjan neidin
kanssa, kuten jo aikaisemmin oli puhe.
P.E. on selittänyt näiden ansiotöiden tarkoittavan ihmisen päivätajunnan, unitajunnan ja sisätajunnan puhdistamista, ja
Pohjolan häiden totuudenetsijän persoonallisuuden ja hänen korkeamman minänsä yhtymistä. Verrattakoon tähän esim.
vanhojen rosenkreuzilaisten ”kemiallisia
häitä” ja vieläpä Uuden Testamentin kertomusta yljästä ja häävieraista. – Samporetkeläisen tie tarkoittaa edelleen pitkää
kehitystä ihmisen näkymättömän, taivaallisen käyttövälineen luomisessa. Kalevalan
Avain erottaa tällä matkalla neljä eri vaihetta, nim. veneen soutu, kanteleen soitto, Sammon ryöstö ja viimeinen ottelu,
jossa Sampo pirstoutuu, jolloin se ”lähettää voimansa kaikkialle ulos maailmaan”,
käyttääkseni P.E.:n sanoja. – ”Kanteletta
vertauskuvallisesti soittaessaan ihminen
tuntee tulleensa Jumalan, Logoksen voiman itsetietoiseksi välittäjäksi. Vertauskuvallisesti kanteleen pää on aivoissa ja sen
kielet kulkevat sydämen läpi. Kaikki, mikä
ihmisessä on pyhää ja kaunista, suurta ja
syvää, se kootaan yhteen ja muodostetaan
ikään kuin soittokoneeksi, jolla kaikkia elä-

Jos yrittäisimme siirtää tämän P.E.:n tulkinnan vielä varsinaisen musiikin piiriin,
minkälaisen näkemyksen saisimme säveltaiteilijasta ja niin sanotusta musiikkielämästä?
Olen esitykseni alkupuolella koettanut selvitellä, kuinka paljon on parin tuhannen
vuoden kuluessa edistytty puhtaasti musiikin alalla. Säveltaiteelliset ilmennykset
ovat mitä moninaisimpia, niihin sisältyy
vaatimattomia pieniä laulelmia, pieniä ja
suuria sävellyksiä yksityisille eri soittimille,
ja edelleen laajoja teoksia suurelle orkesterille ja kuoroille. Kaikkia näitä tarvitaan,
kaikella on merkityksensä ihmishengen kehittämisessä. Mutta sittenkin olemme vielä
kaukana todellisesta Väinämöisen soitosta,
niin vertauskuvallisesti kuin sävelellisenä ilmaisuna. Uskon kuitenkin, että se päivä on
kerran tuleva, jolloin säveltaiteilijastakin on
tuleva tietäjä, mestari, jonka työ on jumalaista sanan täydessä merkityksessä. – Musiikin alkuperää on kautta aikojen sanottu
jumalaiseksi – totta kai sen on myös uudelleen tultava siksi. Silloin voimme täydellä
syyllä sanoa Kalevalan Väinämöisen tavoin:
”Annapas ajan kulua, päivän mennä, toisen tulla, taas minua tarvitahan, katsotahan,
kaivatahan, uuen Sammon saattajaksi, uuen
soiton suorijaksi, uuen kuun kulettajaksi,
uuen päivän päästäjäksi”.

— Helvi Leiviskän elämänkertaa on saatavilla Ruusu-Ristin luentokirjakaupasta.
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Vanhan ja uuden liiton mysteerit
kesäkurssialustus; Uusi uskonpuhdistus, luku 9. 01.07.2020

Kun tutkimme uskontoja ja henkisiä järjes-

telmiä törmäämme usein käsitteeseen, jota
nimitetään mysteereiksi. Näistä mysteereistä
puhutaan niin tunnustuksellisten uskontojen
esoteerisissa tulkinnoissa, kuin tietenkin kirjaimellisesti mysteeriuskonnoissa.
Mysteereillä tarkoitetaan kasvatusjärjestelmiä,
erilaisia oppikouluja ja menetelmiä, jotka tähtäävät ihmisen ja ihmiskunnan henkiseen, siveelliseen ja älylliseen kasvuun.
Ihmisen henkisen kasvun päämäärä - siis tämän aurinkokoulun inhimillisen evoluution tavoite - on päästä Kosmisen Kristuksen
yhteyteen, tuon jokaiseen meihin koodatun
täydellisyyskuvan potentiaalin ilmentämiseen
kaikilla tasoilla, inhimillisen täydellisyyden
saavuttaminen.
Nämä mysteerit eritellään vanhan ja uuden liiton mysteereihin. Vedenjakajana toimii Jeesus
Nasaretilaisen saavuttama Kristuksen täydellinen ilmentymä fyysisellä tasolla.
Vanhan liiton mysteerien tavoite oli luoda
oppilaalle ymmärrys ihmisen ja maailman
moniulotteisuudesta, rikkoa fyysisen tason
illuusiot, opettaa kuolemanjälkeisistä tapahtumista, sekä puhdistaa ihmisen astraalinen
olemus, ns. eläinten voittaminen.
Eläimillä on kuvainnollisesti tarkoitettu eläinkunnasta periytyviä luonnollisia viettejä, jotka
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ihmisessä esiintyvät himoina ja haluina. Tapoja on ollut monia, riippuen järjestelmästä,
sekä ihmisen tietoisuudentasosta. Menetelmät
ovat olleet niin fyysisellä kuin astraalisella tapahtuvia, pääpaino astraalitasolla.
Uuden liiton mysteereillä tarkoitetaan Jeesus
Kristuksen työn, elämän ja kuoleman jälkeistä
aikaa. Jeesuksen ilmentäessä Kristuksen tällä
fyysisellä tasolla, Kosmisen Kristuksen tajunta laskeutui eetterimaailmaan ja tuli lähemmäksi ihmiskuntaa. Christos in Nobis, kuten
sanotaan.
Kun vanhoissa mysteereissä oppilaan täytyi
nousta korkeampaan minäänsä puhdistustyön
kautta kokeakseen Kristuksen, nyt uudessa
liitossa korkeampi minä pitää tuoda persoonallisuuteen ja sillä tavoin päästä Kristuksen
yhteyteen.
Menetelmät tähän ovat erilaiset kuin ennen.
Pekka Ervast painottaa vuorisaarnan ohjeita
jokapäiväisessä elämässä, eritoten pahan vastustamattomuutta. Toteuttaessaan vuorisaarnan ohjeet kaikessa toiminnassaan, ihminen
ilmentää Kristusta ja tuo taivaallisen valtakunnan maan päälle, Kemiallinen avioliitto, liitto
ylemmän ja alemman välillä syntyy ja ihminen
säteilee rakkautta ympäristöönsä, toteuttaa
taivaallisen Isän tahdon.
E.S
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Niilo Rissanen

Uusplatonilaiset filosofit

Kun puhutaan länsimaisen filosofian historiasta, johdetaan sen synty tavallisimmin
muinaisen Kreikan filosofeista. Ensimmäinen huomattavampi kreikkalainen filosofi,
Thales, on saanut länsimaisten tiedemiesten taholta kunnianimen ”filosofian isä”.

maisen kulttuurin piirissä. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että vanhan ajan
ajattelijoiden, filosofien opit ja systeemit
eivät perustuneet vain loogisen älyn avulla
saavutettuihin tuloksiin, vaan ajanlaskumme alun vaiheilla tuntui senaikaisessa tieteessä vielä voimakkaana mysteerikoulujen vaikutus.

Plotinos
Thales
Thales eli n. 600 vuotta eKr. ja hänestä jatkuu Kreikan filosofien sarja hieman yli tuhannen vuoden ajan, päättyen 500-luvulla
jKr. niin sanotun uusplatonilaisen koulukunnan hajaantumiseen. Uusplatonikot olivat siten Kreikan filosofien kunniakkaiden
perinteiden varassa. He eivät olleet kirjaviisaita, jotka olisivat ainoastaan etsineet
edeltäjiensä kirjoituksia ja laatineet niistä tutkielmia. Uusplatonilaisten filosofien koulukunta, tavallaan rasittavasta menneisyydestä huolimatta, suoritti edelleen
luovaa tutkimusta. Ellei se ehkä enää voinutkaan syventää, niin ainakin se kirkasti
ja täsmensi inhimillisen ajattelun ja tiedon
saavutuksia siirtäen niitä samalla sellaisiin
käsitteellisiin muotoihin, joissa ne voitiin
luontevasti omaksua myös kehittyvän länsi-

30

-3-2020 RR-lehti.indd.indd 30-31

Porphyry
Uusplatonikot ovat joutuneet länsimaiden
historiassa elämään ja työtään suorittamaan murrosajassa ja merkittävässä kulttuurin käännekohdassa. Heidän edellään
oli Kreikan filosofian kukoistusaika ja sen
kehittyminen, joka taas sai alkusysäyksen
ja perinteensä Egyptistä ja Vähästä-Aasiasta. Heidän jälkeensä alkaa Euroopan ajattelun historiassa kirkollis-teologinen kausi,
joka vähitellen tukahduttaa kaiken vapaan
filosofisen ja muun tieteellisen kehityksen,
päättyen vasta noin tuhannen vuoden kuluttua renessanssin filosofiaan. Uusplatonilainen koulukunta joutui jonkinlaisen
’viimeisen mohikaanin’ asemaan vanhan
ajan ja keskiajan taitteessa puolustaessaan
vapaan ajattelun ja tutkimuksen sekä mys-

teeritietouden perinteitä ja asemaa julkisuudessa. Kysymys ei luonnollisestikaan ollut
salaisesta tiedosta sellaisenaan julkisuudessa, vaan ajatuksenvapaudesta sekä perinteellisestä käsityksestä, että on olemassa
kokemusperäistä ”yli-inhimillistä” tietoa,
johon ainakin jotkut ihmiset voivat pyrkiä
ja myös sen saavuttaa. Mutta kuten sanottu, aikaa myöten käsite ”tieto” hävisi sillä
kertaa kamppailun länsimaisen ihmisen sielusta ja käsite ”usko” pääsi voitolle. Edellä sanottu koskee yleistä julkista asennetta
tieteen maailmassa. Eri asia on, että kautta
kaikkien kulttuurikausien, Euroopassa niin
kuin muuallakin, on ollut tutkijoita ja ryhmiä, jotka ovat joutuneet pitämään tietonsa
salassa tai ainakin hyvin verhottuina.
Uusplatonilaisen koulukunnan edustajista voidaan mainita huomattavimpina kolme kreikkalaista ja lisäksi yksi roomalainen filosofi. Kreikkalaisista varhaisin ja
koulukunnan luoja oli historiantutkijoiden
mukaan Plotinos, joka eli v. 204 – 270. Hänen oppilaansa ja seuraajansa oli Porphyrios, joka julkaisi opettajansa teokset nimellä
”Enneadit”. Porphyrioksen oppilaana mainitaan Jamblikhos, joka kuoli v:n 330 vaiheilla ja päätti suurten uusplatonikkojen
sarjan Rooman valtakunnan kreikkaa puhuvassa itäosassa. Latinaa puhuvassa länsiosassa uusplatonismi ei näytä erikoisemmin
levinneen julkisuudessa toimivien filosofien keskuudessa. Roomalainen Boëthius on
ainoa huomattavampi latinalainen nimi filosofianhistorioissa uusplatonismista puhuttaessa. Hän kuoli mestauslavalla v. 525,
ja seuraavalla vuosikymmenellä häviävät
viimeiset koulukunnan edustajat historian näyttämöltä, ja uusplatonismin mukana
kuolee kreikkalainen filosofia ja kulttuuri

elävänä, toimivana tekijänä, jättäen runsaan jäämistön, jota perilliset ovat selvitelleet meidän päiviimme saakka.
Uusplatonismi on aiheuttanut filosofianhistorian laatijoille ja tutkijoille hieman
päänvaivaa sen vuoksi, että koulukunnan
perustaja Plotinos ei näytä luoneen varsinaisesti uutta ja omaa järjestelmää, mutta
kuitenkin hänen opetuksensa muodostavat
eheän ja kiinteän kokonaisuuden, joka on
selvästi erossa muista samanaikaisista filosofisista systeemeistä. Plotinoksen filosofian mainitaan perustuvan Platonin ja Pythagoraan oppeihin, lainanneen ajatuksia
Aristoteleelta ja stoalaisilta, saaneen vaikutuksia Philon Aleksandrialaiselta ja Ammonios Sakkakselta, yhdistäneen itseensä
polyteististen pakanauskontojen käsityksiä, vieläpä antaneen suuren merkityksen
uskonnollisille menoille, magialle ja kaikenlaiselle kansanomaiselle taikauskolle
jne. Tämän koulukunnan piirissä näyttää
siis vallitsevan melkoinen sekamelska tieteellisten tutkijoiden käsitysten mukaan.
Kuitenkin esim. prof. J. E. Salomaa sanoo
”Filosofianhistoriassaan”: ”Plotinos kehitti uusplatonismissaan suurpiirteisen filosofisen järjestelmän, jossa kreikkalainen filosofia vielä kerran ennen häviötään osoitti
kiinteän järjestelmällisyytensä sekä ajattelunsa syvyyden ja terävyyden”. Ja Bertrand
Russel puolestaan kirjoittaa ”Länsimaisen
filosofian historiassaan”: ”Plotinos on historiallisesti merkittävä, koska hän on vaikuttanut keskiajan ja katolisen teologian
kristillisyyden muovautumiseen. - - - Totuus ei ole ainoa ansio, joka jollakin metafysiikalla voi olla. Siinä voi olla kauneutta,
ja tätä löytyy varmasti Plotinoksen teoksista; niissä on kohtia, jotka tuovat mieleen
31
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Danten ”Paratiisin” jälkipuolen laulut ja
tuskin mitään muuta koko maailmankirjallisuudessa. - - - Samoin kuin Spinozassa
on hänessäkin eräänlaista moraalista puhtautta ja ylevyyttä, joka tehoaa lukijaan. - - Ajateltakoon hänestä mitä hyvänsä teoreettisena filosofina, joka tapauksessa hän saa
osakseen kiintymyksemme ihmisenä.”
Näissä siteeratuissa kohdissa puhutaan Plotinoksesta koko uusplatonilaisen koulukunnan edustajana. Yleensä näytään kiinnitettävän huomio uusplatonismista puhuttaessa
pääasiassa Plotinoksen aikaan ja hänen kehittelemäänsä filosofiseen systeemiin. Hänen seuraajansa Porphyrios ja Jamblikhos
sivuutetaan vähemmällä huomiolla. Varsinkin Jamblikhos on saanut tiedemiesten
käsityksissä jonkinlaisen uusplatonismin
rappeuttajan ja turmelijan osan siitä syystä, että hän ei ole enää niin puhtaan tieteellinen, vaan on vetänyt koulukunnan
alemmalle tasolle yhdistämällä siihen uskonnollisia menoja, magiaa ja taikauskoa.
Jamblikhoksesta tulee tässä esityksessä puhe vielä myöhemmin, mutta ensin on syytä
tarkastella hieman koulukunnan perustajaa
Plotinosta. Mikä oli hänen filosofiansa sisältö, joka samalla edustaa ainakin pääperiaatteiltaan koko uusplatonilaista filosofiaa?
Plotinos lienee syntynyt vuosien 204 – 205
vaiheilla Egyptissä. Syntymäpaikastaan,
vanhemmistaan tai sukuperästään hän ei
koskaan halunnut puhua. Myöskään hän
ei koko elämänsä aikana antanut maalarin
tai kuvanveistäjän tehdä kuvaansa, vaikka
sitä hänen kuuluisaksi tultuaan useinkin
pyydettiin. Koko ikänsä hän noudatti hyvin yksinkertaista askeettista elämäntapaa.
Hänen nuoruutensa vaiheet ovat epäselvät,
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mutta 28-vuotiaana ”hän tunsi voimakasta
vetoa filosofiaan”, kuten hänestä sanotaan.
Silloin hän ryhtyi Aleksandriassa seuraamaan useiden filosofian opettajien opetusta, kunnes hän kuuli ensimmäisen kerran
Ammonios Sakkaan puhuvan. Plotinoksen
kerrotaan tällöin sanoneen: ”Tätä minä etsin.” Hän pysytteli Ammonioksen oppilaana 11 vuotta kunnes 39-vuotiaana seurasi
Gordianuksen sotajoukkoa itämaille päästäkseen saamaan opetusta Persian ja Intian viisailta. Sotaretki epäonnistui, eikä ole
tietoa, löysikö Plotinos matkallaan viisaita
opettajia. Hän asettui tämän jälkeen Roomaan ja aloitti siellä julkisen opetustoimensa. Roomassa hänen kerrotaan nauttineen
filosofina ja ihmisenä suurta arvonantoa.
Hänen kuulijainsa joukossa oli paljon korkea-arvoisia henkilöitä; lopulta myös silloinen keisari Gallienus oli hänen suosijansa. Keisarin myötävaikutuksella Plotinos
elämänsä lopulla yritti perustaa erään hävitetyn kaupungin paikalle filosofien kaupunkivaltion, ”Platonopoliin”, mutta yritys
epäonnistui. Pian tämän jälkeen Plotinos
kuoli – kuten mainittu – vuonna 270.
Plotinoksen metafysiikka alkaa kolminaisuudesta, joka on kaiken ilmenneen aistimaailman ylä- mutta ei ulkopuolella. Hänellä tämän kolminaisuuden eri nimet ovat:
Yksi, Nuus ja Sielu. Nimi Yksi on meille
tuttu käsite. Sielu-nimityksestä tässä yhteydessä on huomattava, että se ei merkitse
sielua yksilöllisessä mielessä, vaan kysymyksessä on kaikkiallinen käsite. Keskimmäinen nimi, Nuus, vastaa ymmärtääkseni
teosofisen käsityksen mukaan analogioiden
perusteella suomenkielessä lähinnä sanaa
järki. Tiedemiehet mainitsevat kyllä ”Nuusin” sisältävän myöskin merkityksen ”jär-

ki”, mutta nähtävästi useimmat hylkäävät
sen kuitenkin kelvollisena käännöksenä ja
turvautuvat epämääräisempään käsitteeseen ”henki”. Tästä seikasta on mm. Russellilla seuraava huomautus: ”Plotinoksen
teosten englantilainen kääntäjä käyttää vastineena nimitystä ”Intellectual-Principle”
(suomeksi siis älyprinsiippi tai järjellinen
prinsiippi) mutta tämä on kömpelö eikä
viittaa mihinkään sellaiseen, mihin uskonnollinen palvonta voisi kohdistua”. Russell
erehtyy nimittämään perusprinsiippejä ”pyhäksi kolminaisuudeksi” oman ympäristönsä uskonnollisen terminologian mukaan, ja
tästä edelleen hän sekaantuu pintapuoliseen
teologishenkiseen filosofointiin, mikä ei voi
hyväksyä järkeä toisen persoonan nimitykseksi kolminaisuudessa. Käytän tässä esityksessä uusplatonilaisen kolminaisuuden
niminä Yksi, Järki ja Sielu.
Yksi on käsite, jota sanotaan toisinaan myös
Jumalaksi, toisinaan taas Hyväksi. Yksi on
kaikkialla ja ei missään. Sille ei saa antaa
mitään määritelmiä, on vain sanottava ”Se
on”. Toinen kolminaisuuden osa, Järki, syntyy siten, että Yhdellä, sen etsiessä itseään,
on näky tai kuva itsestään. Tämä kuva on
tuo Nuus, Järki. Kolminaisuuden viimeinen ja alin jäsen, Sielu, on kaksinainen: on
sisempi Sielu, joka suuntautuu kohti Järkeä
ja toinen, joka suuntautuu ulospäin. Viimeksi mainittu kuuluu alaspäin suuntautuvaan liikkeeseen, missä Sielu synnyttää kuvansa, joka on luonto ja aistimaailma.
Professori, tuomiorovasti H. R. Inge, jonka
teoksen ”The Philosophy of Plotinos” mm.
Ison tietosanakirjan uusin painos mainitsee
ainoana lähdekirjana Plotinoksen kohdalla,
käyttää myös edellä mainittuja kolmea ni-

mitystä. Mutta hän ei käsittele niitä kolminaisuutena vaan lisää samaan ryhmään vielä
aineellisen aistimaailman negatiivisena neljäntenä vaiheena ja yhdistää tämän jaotuksen mukaan Plotinoksen metafysiikan kabbalistiseen emanaatio-oppiin.
Siinä mahdollisimman lyhyesti Plotinoksen
filosofisen järjestelmän pohja ja runko sen
mukaisesti, kuin sen tieteellisistä teoksista olen löytänyt selitettynä. Ja tämähän on
maailman suurten uskontojen ja filosofisten järjestelmien oppeihin aikaisemmin tutustuneille hyvinkin tuttua tekstiä. Vaikka
nykyisten filosofien kommentaareissa alkuperäisiin ajatuksiin sekoittuneekin asiaankuulumattomia syrjähyppyjä ja lisäyksiä, on
näistä selittävistäkin kirjoituksista selvänä
nähtävissä alkuperäisen, yleismaailmallisen
filosofian perusperiaatteet. Sen vuoksi en
katsokaan aiheelliseksi tässä yhteydessä ryhtyä uusplatonilaista maailmankuvaa uudelleen kommentoimaan tai rinnastamaan sitä
muihin tunnettuihin metafyysisiin järjestelmiin.
Tulin tätä kirjoittaessani ottaneeksi vertailun vuoksi esille Pekka Ervastin teoksen
”Johanneksen evankeliumi” ja havaitsin, että joku tieteellinen tutkija voisi omasta mielestään täydellä syyllä väittää P. E.:n lainanneen suurimman osan kirjansa kolminaista
logosta koskevista ajatuksista Plotinokselta,
paikoin aivan samoja sanoja käyttäen. Mutta totuushan on aina ja kaikkialla sama, kun
sen löydämme.
Mainitsen vielä kuvan täydennykseksi joitakin sirpaleita Plotinoksen ihmistä koskevista opetuksista. Hän esittää, että inhimillinen
sielu on kuolematon ja kulkee jälleensynty33
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mien kautta maan päällä. Jos se on tehnyt
jossakin elämässä syntiä, seuraa rangaistus
seuraavassa. Inhimillisen sielun ajaa ruumiiseen halu. Se voi olla toisinaan alhainen, mutta se voi olla myös jalo. Parhaassa
tapauksessa inhimillinen sielu haluaa luoda
aineelliseen maailmaan järjestystä jumalallisessa Järjessä näkemänsä mallin mukaisesti. Mutta tästä luomishalusta johtuu onnettomia seurauksia. Niin kauan kuin sielu
on olemuksensa puhtaassa maailmassa, se
on yhtä muiden samassa maailmassa elävien sielujen kanssa, mutta ruumiiseen liityttyään se saa tehtäväkseen hallita sellaista,
mikä on alempaa kuin sielu itse ja tässä tehtävässään se erottuu muista sieluista, joilla
kullakin on omat ruumiinsa ja omat tehtävänsä. Sielu tule kahlehdituksi ruumiiseen
muutamia harvoja ihmisiä ja muutamia
harvoja hetkiä lukuun ottamatta.
Plotinos erottaa maailmansielun yksilösielujen moneudesta. Niiden moneus ei kuitenkaan estä niitä muodostamasta viime
kädessä yhtenäistä sielullista kokonaisuutta, johon maailmansielukin kuuluu. Ihminen voi tulla tuntemaan tämän kautta itsessään jumalallisen kaikkiallisen järjen, jonka
hän tavallisesti sulkee pois tietoisuudestaan
itsekkyytensä vuoksi. Tullakseen sen tuntemaan ihmisen täytyy tutkia omaa sieluaan
sen ollessa eniten kaikkiallisen Sielun kaltainen. Hänen täytyy jättää sikseen ruumis
ja se osa sielua, joka on lähellä ruumista,
sekä aisti haluineen ja virikkeineen. Mutta
ihminen voi kohota vieläkin korkeammalle
kaikkiallisen Järjen kautta, nimittäin suorastaan Ensimmäiseen eli Yhteen, jota kannamme itsessämme ja jonka voimme löytää
omasta sisimmästämme. Tämä tapahtuu
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ekstaasissa, joka on jotakin ilmaisematonta ykseyttä, yhdeksitulemista, missä ei enää
voi puhua tajuavasta subjektista ja tajutusta
objektista, vaan ykseys on täydellinen ja tavallisen tietoisuutemme ja käsityskykymme
ulkopuolella. Silloin saatu tieto tai valaistus ei ole enää filosofiaa tavallisessa merkityksessä; tästä ekstaasista voivat puhua vain
ne, jotka ovat sen kokeneet.
Nämäkin hajanaiset esimerkit Plotinoksen metafysiikasta viittaavat siihen, että
uusplatonilaisilla oli, muiden vastaavien
koulukuntien tapaan, omassa keskuudessa
toimiva suljettu piiri, jolle annettua opetusta ja käytännöllistä ohjausta ei esitetty julkisuudessa. Luonnolliselta, samoista syistä,
tuntuu myös olettamus, että koulukunta
käytti sisäisessä toiminnassaan jonkinlaisia seremonioita, ehkä maagisia toimituksiakin. Tätä olettamusta tukevat myös tieteellisissä teoksissa esiintyvät ylimalkaiset
maininnat, että uusplatonikot omaksuivat
ajan uskon alkemiaan, astrologiaan ja magiaan sekä että heillä oli omat salaiset ”pyhät
kirjansa”.
Henkilöinä, persoonallisuuksina tunnetuimmat uusplatonilaiset opettajat, erikoisesti Plotinos sekä myöhemmin Jamblikhos, ovat ilmeisesti olleet tavallisuudesta
poikkeavia ihmisiä. Se käy ilmi joistakin
lyhyistä maininnoista, jotka tosin nykyään
esitetään esimerkkeinä legendanomaisten tarujen syntymisestä tällaisten suurten
opettajien jälkeen. Porphyrios kertoo, miten eräs kilpaileva filosofi yritti maagisten
taikakeinojen avulla vahingoittaa kadehtimaansa Plotinosta ja kuinka sitten nämä
taiat kimposivat takaisin tekijäänsä Ploti-

noksen pyhyyden ja viisauden vuoksi. Porphyrioksen oppilas Jamblikhos on nähtävästi tässä suhteessa ollut hyvin erikoinen
henkilö. Prof. Salomaa kertoo hänestä:
”Jamblikhos aloittaa uusplatonismin historiassa uuden vaiheen. Se kunnioitus, jota
myöhemmin hänelle osoitettiin ja joka ilmeni mm. siinä, että hänet korotettiin jumalaksi, ihmeitten tekijäksi ja yli-inhimillisten voimien omistajaksi, ylitti suuresti
sen palvonnan, joka jo oli tullut Plotinoksen osaksi. Myöhemmän uusplatonismin
historiassa hän saattoikin Plotinoksen täydellisesti varjoon. Koettaessaan saattaa
silloisen kansanuskonnon sopusointuun
uusplatonilaisen metafysiikan kanssa, hän
puolusti polyteististen uskontojen taikauskoisia käsityksiä. Platonin ja Aristoteleen
teoksia hän tulkitsi allegorisella tavalla.”
Saadessamme lukea tällaisista henkilöistä historiateoksista, herää tietenkin kysymys: mitä nämä uusplatonilaiset filosofit
ovat olleet todellisuudessa? Ovatko kertomukset heidän yli-inhimillisistä ominaisuuksistaan myöhemmin syntyneitä taruja
ja heidän koulunsa sisäinen toiminta ajan
hengen mukaista taikauskoista temppuilua?
Mielestäni jo heidän opetuksensa puhuu
selvää kieltä näiden filosofien tiedon alkuperästä ja heidän koulunsa tarkoituksesta.
Ja teosofiset tutkijat ovat osoittaneet, että
vanhat legendat sisältävät usein tosiperäistä historiallista tietoutta, vaikka se saattaa
olla meidän päiviemme ihmiselle uskomatonta ja järjenvastaista. Totuudenetsijälle, ruusuristiläiselle kertomukset tällaisista tietäjäolennoista eivät ole periaatteessa
mahdottomuuksia ja – ”hedelmistään puu
tunnetaan” – uusplatonilaisten tietäjien

opetukset käyvät yksiin heistä kerrottujen
legendojen kanssa.
Siksi on luonnollista, että myös teosofiset
tutkijat Madame H. P. Blavatskysta alkaen
ovat kiinnittäneet huomiota uusplatonilaisiin filosofeihin. H.P.B. liittääkin uusplatonikot suoraan ensimmäisiin julkisuudessa
tunnettuihin länsimaisiin teosofeihin kirjoittaessaan ”Teosofian avaimen” I luvussa mm.: ”Nimi teosofia on tuhansia vuosia
vanha. Julkisuudessa nimen katsotaan syntyneen kolmannella vuosisadalla meidän
ajanlaskuamme; silloin sen ottivat käyttöön Ammonios Sakkas ja hänen oppilaansa, jotka Aleksandriassa perustivat eklektisen, valikoivan filosofisen järjestelmän. Se,
että kaikki maailman uskonnot perustuvat
yhteen ja samaan totuuteen, voidaan todistaa vertailevalla ja selvittävällä uskontojen
tutkimuksella. Muinaisina aikoina oli olemassa vain yksi viisaususkonto, ja alkuperäisen uskonnonfilosofian samaisuuden todistaa meille niiden oppien yhtäpitävyys,
jotka opetettiin vihityille mysteerikouluissa, aikoinaan laajalti levinneissä laitoksissa.
Kaikki vanhat uskonnot viittaavat yhden
ainoan, niitä kaikkia vanhemman teosofian olemassaoloon. Ammonios Sakkas vaati
oppilailtaan valan, etteivät he ilmaisisi hänen korkeampia oppejaan muille kuin niille, joille valmistavat tiedot jo oli opetettu ja
jotka niinikään olivat valan tehneet. Hän
hyväksyi ja omisti ne opit, joita opetettiin Egyptissä (esoteeriset opit tulivat Intiasta) ja hän laati siveellisen järjestelmän,
joka antoi ihmisten elää maansa lakien ja
luonnon käskyjen mukaisesti, mutta edellytti, että viisaat jalostaisivat sieluaan mietiskelyn avulla. Ammonioksen seuraajia ja
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oppilaita olivat mm. kirkkoisät Klemens
Aleksandrialainen ja Origenes, Longinus ja Plotinos. Porphyrios oli Plotinoksen
oppilas. Yksi eklektisen filosofian kolmesta opin pääkohdasta oli teurgia (magia). Oli
olemassa – vihittyjen adeptien ja pappien
käytännöllisesti todistama – tieto, että ihminen, palaamalla alkuperäisen luontonsa
puhtauteen, voi taivuttaa jumalia opettamaan hänelle salaisuuksiaan.” (Passim)
Artikkelisarjassaan ”Kirkon ja Vapaamuurariuden juhlamenojen juuret” H.P.B. sivuaa uusplatonikkoja seuraavasti: ”Vapaamuurarius” on vanha käsite, mutta se
tuli varsin myöhään käytäntöön kristillisenä aikana. Paavali kutsuu itseään
”mestarirakentajaksi” ja hän oli sellainen. Vanhat vapaamuurarit nimittivät itseään monilla nimillä ja
useimmat aleksandrialaiset eklektikot, Ammonius Sakkaksen teosofit sekä myöhemmät uusplatonikot
olivat todellisuudessa vapaamuurareita. He olivat kaikki vaitiololupauksella
sidotut ja katsoivat muodostavansa yhden
veljeskunnan. Eklektikoihin eli filaleetteihin kuuluivat sen ajan taitavimmat ja oppineimmat tiedemiehet sekä useita hallitsijoita.”
Jamblikhoksesta, josta oli puhe tämän esityksen alkupuolella, mainitsee H.P.B., että
hän toi varsinaisesti uusplatonilaisuuteen
teurgian sekä käytännöllisellä toiminnallaan että teoksellaan ”De mysteriis”, jonka jälkeen vasta Plotinos ja tämän oppilas
Porphyrios myös omaksuivat sen. Mutta
– kuten mainittu – historioitsijoiden mukaan Plotinos kuoli v. 270 ja Jamblikhos
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n. v. 330. Jamblikhoksen historiaan näyttää liittyvän jotain hämärää yksin ajanmääritystenkin osalta. Juuri hän on herättänyt
kiinnostusta useiden muidenkin teosofien
taholla. Annie Besant mainitsee kirjoituksessaan viisauden mestareista Hilarion-nimisen mestarin, joka hänen mukaansa elää
Egyptissä kreetalaisessa ruumiissa ja joka
muinoin oli uusplatonilaisen koulun Jamblikhos. Eräs toinen teosofinen kirjailija,
Charles Lazenby, esittää saman käsityksen,
kertoileepa vielä verraten lavealti tämän
Jamblikhos-Hilarion tehtävästä ja toiminnasta länsimailla. (Molemmat kirjoitukset
Tietäjän vuosikerrasta 1912.) – H.P.B.:ltä
en ole löytänyt vahvistusta tälle samaistukselle.
Uusplatonilainen koulukunta eli
todennäköisesti sisäistä kukoistusaikaansa 300-luvulla. Samoihin aikoihin sen levittämien oppien osakseen saama kannatus on herättänyt
Hypatia
vakavaa huomiota sekä maallisten vallanpitäjien että heidän kanssaan liittoutumaan
pyrkivän, ulkonaisessa uskonnollisessa elämässä valta-asemaan ponnistelevan kirkon
taholta. Eikä ihme. Merkitsihän uusplatonismi kehittyvälle kristilliselle teologialle
täysin vastakkaista maailmankatsomusta.
Kuvaava on mm., että Porhyrioksen pääteokseksi mainitaan ”Kristittyjä vastaan”
-niminen käsikirjoitus, jonka avulla hän
yritti vastustaa julkisuudessa dogmia Jeesuksen jumaluudesta. Kuinka lähellä tavoitettaan, kaikkien vallitsevien uskontosuuntien yhteen sulattamista yleismaailmallisen,

aikain viisaudelle pohjautuvan filosofian
avulla uusplatonilaisten koulukunta on ollut, on tietenkin vaikea arvioida. Löytyy
kyllä historioitsijoiden mainintoja, joiden
mukaan tämä pyrkimys jonkin aikaa on
näyttänyt olevan jo lähellä toteutumistaan.
Joka tapauksessa tiedämme historian tapahtumien kulkeneen loppujen lopuksi toiseen
suuntaan. Aikaa myöten länsimaisen sivilisaation kehitys vei siihen, että uusplatonilaiset filosofit eivät saaneet kamppailla ainoastaan dogmatiikkaa vastaan, vaan osa
heistä joutui myös fyysisen väkivallan uhriksi.
Tunnetuimpia uskonkiihkon uhreja uusplatonilaisten opettajien joukossa, paitsi alussa mainittua Boëthiusta, on Hypatia. Hän
oli eräs historian harvoja naisfilosofeja, joka
opetti lisäksi matematiikkaa ja astronomiaa
tullen sangen kuuluisaksi ja vaikutusvaltaiseksi henkilöksi Aleksandriassa. Hypatia sai
kristittyjen vihan osakseen, ja hänet murhattiin v. 415.
Noin kolmen vuosisadan ajan kesti uusplatonismin historia julkisuudessa. Vainojen
vuoksi koulukunnan pääosa muutti Ateenaan, mutta v. 529 heidät karkotettiin sieltäkin, jolloin he vaelsivat Persiaan. Osa palasi
myöhemmin takaisin, mutta julkinen toiminta oli heiltä kielletty. Osa kulkeutui vielä Persiasta itään päin, ja H.P.B. mainitsee
viimeisenä häipyvänä jälkenä uusplatonilaisista filosofeista: ”Tapaamme heidän vaikutuksensa kaikkialla aasialaisissa maissa”.

länsimailla alkuperäisessä merkityksessä
paljon laajempi ja syvempi sisältö kuin vain
uskonnollisfilosofinen maailmankatsomus.
Kun syvennymme tutkimaan tällaisten
historian eri aikoina, eri maissa ja eri nimillä esiintyneiden järjestöjen ja veljeskuntien vaiheita ja niiden ihmiskunnan kulttuurielämään, henkiseen elämään jättämiä
vaikutuksia, saatamme löytää uuden puolen vanhassa asiassa. Veljeyskäsite saattaa
avautua meille uudella, täydentävällä tavalla. Nämä inhimillisesti katsoen kaukaisessa
menneisyydessä työskennelleet historialliset henkilöt muuttuvat eläviksi, kuin meille
tutuiksi olennoiksi. Esimerkiksi nuo ajanlaskumme ensimmäisten vuosisatojen aikaiset rakentajat, uusplatonikot, ovat ensin
vain meille outoja nimiä historiankirjoissa. Mutta tarkempi syventyminen saattaa
tuoda heidät työnsä kautta eteemme veljinä. Me olemme veljiä heidän kanssaan toisella tavalla kuin ihmisten kanssa yleensä.
Syvemmällä, puolin ja toisin itsetietoisemmalla tavalla. Me tajuamme, että toiset ovat
hieman vanhempia, toiset hieman nuorempia, mutta kaikki tuntevat keskinäisen veljeyden yhteisen työn kautta. Me kaikki, jotka tästä veljeydestä edes jotakin tajuamme,
työskentelemme ikuisen teosofian, jumalviisauden valon levittämiseksi koko ihmiskunnassa, emme vain jonkin seuran, paikkakunnan tai jonkin kansan puitteissa.

Näin olemme tässä esityksessä joutuneet
tieteellisestä filosofianhistoriasta teosofiaan. Ja tällöin teosofia-käsitteellä on tässä
aleksandrialaisen koulun tarkoittamassa,
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Uuno Pore:

Jakob Böhmen mystiikasta
Esitelmä Helsingin Ruusu-Ristissä 2.5.1971 (ja kesäkursseilla)

Kun

H. P. Blavatsky pani alulle teosofisen liikkeen viime vuosisadan lopulla, hän
ei väittänyt sen olevan mitään täysin uutta
maailmassa, vaan että hän toi vain uudelleen
julki sitä tietoa, sitä jumalviisautta, sitä teosofiaa, joka aina oli ollut maailmassa kaikkien uskontojen oppien ja kaikkien suurten
filosofien, tietäjien ja näkijöiden oppien
pohjana. Ja H. P. B. puhui myös siitä, kuinka
ihmiskunnan viisaiden yhteisön taholta yhä
uudelleen – eritoten jokaisen vuosisadan viimeisellä neljänneksellä – muistutetaan näistä ikuisista totuuksista. – Viime vuosisatoina
täällä Euroopassa on sitten aina kristillinen
sysäys seuraavan vuosisadan ensimmäisellä
neljänneksellä. Jakob Böhme oli epäilemättä
eräs tällaisista muistuttajista ja lähettiläistä
– vaikkei ehkä varsinainen valtuutettu päälähettiläs, vaan ilmeisesti tuo kristinuskon
lähettiläs.
Hän syntyi v. 1575 Alt Seidenburgissa
Schleesiassa, n. 3 km:n päässä Görlitzin
kaupungista, jossa sittemmin kuoli, v. 1624
lähes 50-vuotiaana.
Böhme oli hämmästyttävä esimerkki siitä,
mitä ulkonaisesti katsoen aivan tavallisessa ihmisessä saattaa piillä, sillä hän ei ollut
saanut mitään varsinaista koulusivistystä, oli
aluksi aivan tavallinen paimen, oppi lukemaan ja kirjoittamaan kyläkoulussa, ja pääsi
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köyhän suutarin oppipojaksi Görlitziin. Ja
hänestä sanoo H. P. B., että ”hän oli suuri
mystinen filosofi ja eräs aikansa huomattavimpia teosofeja”.
Otavan Tietosanakirja toteaa lisäksi, että
hän oli ensimmäinen saksan kielellä kirjoittanut filosofi, mikä käy ilmi hänen kansainvälisestä lisänimestäänkin ”Philosophus
Teutonicus” – ’Saksalainen filosofi’. Ja Tietosanakirja jatkaa Böhmen esittelyä seuraavaan asialliseen tapaan: ”Uskonnollinen
mystiikka ja luonnonfilosofiset aateskelut
sekoittuvat B:n panteistisessa filosofiassa.
Jumala on kaikkea, kaikkien asioiden alkuperusta, ykseys, hiljaisuus ja olemattomuus.
Pahakin sisältyy Jumalaan, joka synnyttää
itsensä, so. tulee tietoiseksi itsestään, ykseyteensä sisältyvän hyvän ja pahan vastakkaisuudesta. Samoin hyvä voi tulla esille vain
pahan taustalla ihmisessä, joka voi tehdä
vapaan valinnan näiden välillä. B. selittää
koko maailman synnyn ja kehityksen Jumalassa tapahtuvan kehityksen avulla. Vaikka
kirkolliset viranomaiset kielsivätkin B:ä kirjoittamasta, hän tästä huolimatta sisäisen
pakon vaatimuksesta kirjoitti useita teoksia.
B:llä oli paljon kannattajia eri maissa uskonnollisten haaveilijoiden joukossa. William Jamesin suomeksi ilmestyneessä hyvin
merkittävässä teoksessa ”Uskonnollinen
kokemus moninaisuudessaan” on myös

kuvaus Böhmen mystiikasta. Sen mukaan
B. 25-vuotiaana huomasi olevansa ”jumalaisen valon ympäröimä ja täyttyi taivaallisella
tiedolla, niin että kun hän Görlitzin luona
läksi vainiolle ja siellä istui vihreälle nurmikolle ja katseli kedon yrttejä ja ruohoja,
niin hän sisäisen valonsa avulla näki niiden
olemuksen, tarkoituksen ja ominaisuudet,
jotka hänelle selvisivät niiden ääriviivojen,
muotojen ja tunnusmerkkien avulla”. Myöhemmän ajan kokemuksista hän kirjoittaa:
”Yhdessä neljännestunnissa näin ja tiesin
enemmän, kuin jos olisin monta vuotta peräkkäin ollut yliopistossa. Sillä näin ja tiesin kaikkien asioiden olemuksen; taivaan ja
manalan, ja Pyhän Kolminaisuuden iankaikkisen suvun, maailman ja kaikkien luotujen
olentojen alkuperän ja syntymisen jumalaisesta viisaudesta. Tunsin ja näin itsessäni
kaikki kolme maailmaa, ulkonaisen ja näkyvän maailman, joka siittämisen eli ulkonaisen syntymisen kautta syntyy sekä sisäisistä
että henkisistä maailmoista; ja näin ja tunsin koko olemassaolon olemuksen, pahan ja
hyvän, ja niiden yhteisen alkuperän ja olemassaolon; samoin kuinka iankaikkisuuden
hedelmällinen kohtu synnytti edelleen. Enkä ainoastaan suuresti ihmetellyt sitä, vaan
myöskin äärettömästi iloitsin siitä, vaikka
tuskin voin sitä ulkonaisin aistein ymmärtää ja kynällä muistiin kirjoittaa. Sillä näin
läpi maailmankaikkeuden, miten se oli kaaoksena, jossa kaikki asiat ovat peitettyinä ja
verhottuina, mutta minun oli mahdoton selittää” (”Jakob Böhmen’s theosophic Philosophy”. Edward Taylor, London v. 1691).
Olemukseltaan Böhme oli lähinnä kristillinen teosofi, siis rosenkreutzilaiseen inspiraatiovirtaan kuuluva, sillä hänen terminsä,

sanansa ja sanontansa ovat peräisin kristinuskosta. Niinpä kun hän käsittelee maailman
syntyä, hänen näkemyksensä pohjana on Johanneksen evankeliumin I luku. Hän kirjoittaa itse: ”Kun tarkastelemme jumalaista
ilmennystä koko luomisessa, löydämme sille
oikean selityksen Joh. evank. I luvusta: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan luona, ja Jumalan oli se Sana; se oli alussa Jumalan luona:
kaikki on luotu sen kautta, ja ilman sitä ei ole
luotu mitään, mikä luotu on.” Ja Böhme toteaa tuon päätteeksi: ”Tässä lyhyessä kuvauksessa on sekä jumalaisen maailman että
näkyvän luonnon ilmestymisen koko perustietous”. Tämä siis Jamesin mukaan.
Jumala on kuin arkkitehti, joka ennen luomistyötä laatii rakennuksen piirustukset. Böhmen sanoin: ”Tahto on kaiken alku; se on Isä
Jumala; Hän tuo ilmi itsensä voimassa, jolloin
sen nimenä on Poika.” – Me ehkä selventäisimme asiaa sanomalla, että Isän luomissuunnitelma on Kosminen Kristus.
Böhme itse jatkaa: ”Osoitamme teille siis luomisen salaisuuden; sillä luominen merkitsee:
tarttumista tahdossa siihen, mikä on kuvana
olemassa tahdossa. Sillä kun kirvesmies haluaa rakentaa talon, on hänen etukäteen istutettava malli tahtoonsa, millä tavoin hän sen on
rakentava; sitten hän rakentaa tahtonsa mallin
mukaan.
Samoin on Jumalan henki tahtoonsa istuttanut mallin, joka on hänen olemuksensa
mukainen; ja jos tämän hyväksymme, on hengessä luomisen alkuvaihe se, että se omasta
itsestään pyrkii ulkonaiseen ilmentämiseen”.
Näin Böhme.
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Luomistyön alkuna on siis Jumaluudessa oleva
pyrkimys ja tahto ilmentää itseään, tulla tietoiseksi itsestään. Böhme sanoo sen näin: ”Pohjattomuuden tahto tulla tietoiseksi itsestään on
Isä, joka tajuaa itsensä halussaan ilmentää itseään. Tuo halu on tahdon eli Isän määrätietoinen tahto ja on hänen Poikansa, sydän, istuin ja
ensimmäinen ikuinen alku tahdossa.
Valossa asuu Isän ja Pojan tahto; ja Pyhä henki
on siinä oleva elämä, joka avaa valon lempeän
olemuksen voiman; ja tämä neitseellinen viisaus on hänen vaatetuksensa ja koreutensa, ja on
sillä jumalaisen maailman ihmeet, värit ja hyveet.” Tuokin siis Böhmeä itseään.
Ennen maailman syntyä, ennen näkyvää maailmaa, on näkymätön maailma voimineen,
joka ikään kuin tiivistyy näkyväksi, eli kuten
Böhme julistaa: ” - - Näkymättömästä, käsittämättömästä on tullut näkyvä, käsitettävä:
näkymättömän voiman lausumasta sanasta
eli uloshengityksestä on tullut kaikki näkyvä;
näkymätön jumalaisen voiman henkinen sana vaikuttaa näkyvän olennon kanssa ja sen
kautta, kuten sielu vaikuttaa kehon kanssa ja
kautta.”
Tuohan käy yhteen H. P. B.:n opetusten kanssa
siitä, kuinka esimerkiksi maapallomme aikaisemmat ilmennykset tapahtuivat luonnon näkymättömillä tasoilla, laskeutuivat taso tasolta
yhä alemmas, kunnes lopulta kaikki tiivistyi
fyysiskonkreettiseksi, ja kuinka kaikki aikanaan
katoaa taas näkymättömyyteen, kuten sanotaan esim. 2. Pietarin kirjeen 3. luvussa, jakeessa 10 ja 12: ”Mutta kerran päivä on tuleva niin
kuin varas, ja silloin taivaat katoavat ryskeellä,
ja alkuaineet hajoavat kuumuudesta, ja maa ja
kaikki, mikä siinä on tehty, palavat - - -

40

-3-2020 RR-lehti.indd.indd 40-41

taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat.”
Sama ajatuskuva oli muuten Böhmen aikalaisella, suurella kirjailijalla ja näkijällä Shakespearella:
”Ylevät temppelit, pilviin vievät tornit
Ja itse tämä maankin pallo
Eloineen kaikkinensa kerran raukee
Ja jäljettömiin katoo niin kuin unelma.
On sama kude meissä, kuin mik’ unelmissa on
Ja unta vain on lyhyt elämämme.”
Böhme opettaa edelleen: ”Magneettinen vetovoima on luonnon alku. Jumalan majesteettius ei tulisi ilmi ilman halujen ja intohimojen
vetovoimaa; jumalaisella voimalla ei olisi mitään valovoimaa, elleivät halut vetäisi puoleensa, joiden avulla pimeyden perusta tulee
ymmärretyksi.”
Jumala tahtoo vain hyvää, on Böhmen oppi.
Vain ”harhassa elävä ihminen sanoo, että Jumala tahtoo pahaa. Mutta kaikki paha tahto
on peräisin paholaisesta, kuten kaikki tahto,
joka etsii omaansa,” Böhme opettaa.
Pahan olemassaolo, sen salliminen, osoittaa Jumalan suurta viisautta – vaikka Hän itse ei sitä
pahaa tahdokaan. Hän vain sen sallii. Ja Böhme
on ratkaissut pahan olemassaolon ongelman filosofisestikin perustellessaan sitä tähän tapaan:
”Jos elämässä ei olisi mitään vaikeuksia ja kärsimyksiä, ei olisi mitään tunnetta, tahtoa, eikä
tiedettä: sillä jos jollakin olennolla olisi vain yksi
tahdonsuunta, sillä ei olisi erottamiskykyä. Jos
kaikilla olisi vain yksi ja sama tahto, tekisivät
kaikki vain samaa – ei olisi edistystä eikä kehitystä.”

Tuo varmaan selittää meillekin, jotka omalta
kohdaltamme olemme kysyneet, miksi elämässä on pahaa ja kärsimystä, jotakin olennaisen tärkeää.
Onko Jumala ihmisen kaltainen? Sitähän
on yhä uudelleen kysytty kaikkina aikoina.
Jotkut näkijät ovat nähneet Jumalan suunnattoman suurena koko avaruuden täyttävänä ihmisenmuotoisena olentona, toiset
ovat korostaneet, että Jumala on henki, ilman mitään rajoittavia muotoja ja ominaisuuksia. Böhme korostaa Jumalan ihmisen
kaltaisuutta: ”Osoitamme teille myös sen,
että ikuinen olento on ihmisen kaltainen, ja
myös tämä maailma on myöskin kuin ihminen. Eihän muuten ikuisuus voi synnyttää
muuta kuin itsensä kaltaisen:
Millaisen nyt näette ja tunnette ihmiskunnan olevan, samanlainen on myös ikuisuus.
Katselkaa ihmistä kehon ja sielun puolesta,
hyvässä ja pahassa, ilossa ja kärsimyksessä,
valossa ja pimeydessä, voimassa ja heikkoudessa, elämässä ja kuolemassa! Ihmisessä on
kaikki, taivas, maa, tähdet ja luonnon alkuaineet, sen lisäksi Jumaluuden kolminaisuus,
eikä voida mainita mitään mikä ei olisi ihmisessä. Kaikki eläimet ovat ihmisessä, sekä tämän maailman että enkelimaailman; me
olemme siis samaa kehoa kaikkien olentojen
yhteisolemuksen kanssa, kuin eri jäseniä siinä, mutta jokainen jäsen on kokonaisuus, ja
jokaisella jäsenellä on oma erikoistehtävänsä.
Jos siis haluat katsella Jumalaa ja ikuisuutta,
käännä tahtosi sisäänpäin; sillä sinutkin luotiin alussa, ja sinutkin Jumalan sisäisen tahdon mukaisesti ja Jumalassa.”

Joka tapauksessa on syytä viivähtää Böhmen
perustelussa, ”ettei Jumalakaan pysty synnyttämään muuta kuin itsensä kaltaista”. Ja kaikkihan muistamme Raamattumme sanonnan,
että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.
Joten tätä kuvaa, ihmistä, tarkastellessamme
saamme käsityksen siitä, millainen Jumala on,
ainakin sisäisesti, ominaisuuksiltaan. Mutta
toteamme heti, että meidän tulisi tarkastella
asioita jonkinlaisen täydellisen ja kokonaisen
ihmisen kannalta – ei siis esim. puolinaisen ihmisen – miestä tai naista ajatellen.
Böhme selittää tätä Jumalan näkemyksen
mukaista ihmisihannetta seuraavaan tapaan:
”Aadamin oli määrä olla tähtien ja luonnonvoimien herra eikä minkään pitänyt häntä
hallita; hän pystyi kaikkeen, hän olisi voinut
siirtää vuoria yhdellä sanalla, hän oli tulen,
ilman, veden ja maan herra, sillä hänessä ei
ollut kuolemaa; Valo loisti hänessä; hän oli
paratiisissa, paratiisin hedelmät hänelle kasvoivat; hän oli mies ja myöskin vaimo, ja hänen oli määrä synnyttää enkelien valtakunta.”
Ihminen lankesi tästä paratiisistaan ja tuli
mieheksi ja naiseksi, oltuaan alussa miesnainen, hermafrodiitti.
En voi olla tässä huomauttamatta, että koko
ihmissikiö varhaisvaiheessaan toistaa ihmisen
synnyn historian pääkohdat, se tosiaan on samalla kertaa tyttö ja poika. Sittemmin toinen
sukupuoli pääsee voitolle ja toinen sukupuoli
peittyy – kasvaa umpeen, mutta jatkuvasti vaikuttaa – enemmän tai vähemmän, mikä selittää ns. sukupuoliset poikkeavuudet.
Muuten olen kuullut väitettävän, että Raamatun ihmisen luomisen yhteydessä käytetyt
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sanat, että ”mieheksi ja naiseksi loi Hän heidät” pitäisi olla oikein käännettyinä ”miesnaiseksi loi Hän hänet”.

läsnä kaikkialla. Se on vain siinä, kääntyykö tahto Jumalan rakkauteen vaiko vihaan
päin.

Meilläkin vielä saattaa olla sellainen hämärä
kuva, että helvetti on jossakin alhaalla, maan
alla ja sisällä, taivas ylhäällä taivaalla ja pilvissä, vaikka olisimme perehtyneet laajaltikin helvetin ja taivaan asioihin teoreettisesti.
On virkistävää kuunnella, mitä Böhme asiasta ajattelee, sillä se on omiaan tuulettamaan ja tarkistamaan eräitä tähänastisia
näkemyksiämme.

Opetuslapsi puhui: Kuinka kaukana on sitten taivas ja helvetti toisistaan?

Böhme siis korostaa: ”Oikea taivas, jossa
Jumala asuu, on kaikkialla kaikissa paikoissa, myös maan keskipisteessä; hän käsittää
myös helvetin, missä paholaiset asuvat, eikä
ole mitään Jumalan ulkopuolella; sillä missä hän on ollut ennen maailman luomista,
siellä Hän on yhä edelleenkin, kuten itsessäänkin, ja on itse kaikkien olentojen olemus: hän on kaiken synnyttänyt ja kaikki on
hänestä alkunsa saanut; siksi onkin hänen
nimensä Jumala. Vain hän on kaikkihyvä, sydän eli paras, se valo ja voima, josta maailma
saa alkunsa.”
Tätä taivaan ja helvetin kaikkiallisuutta
Böhme vielä selventää eräässä pienessä
’opetuslapsen ja mestarin’ välisessä vuoropuhelussa seuraavasti:
”Opetuslapsi puhui: Eikö sitten taivaaseen
tai helvettiin mennä niin kuin ovesta sisälle taloon, tai niin kuin jonkin halkeaman
kautta mennään toiseen maailmaan?
Mestari vastasi: Ei ole olemassa tuollaista
sisäänkäymistä; sillä taivas ja helvetti ovat
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Mestari puhui: Kuin yö ja päivä. Ne ovat
liittyneet toinen toiseensa, mutta ovat toisilleen olemattomat ... Taivas on kaikkialla
maailmassa ja sen ulkopuolellakin. - - Ja helvettikin on kaikkialla, missä on itsekkyyttä ja
väärää tahtoa. Näkyvä maailma sisältää itsessään nämä molemmat.”
Kaikki riippuu tahdosta, halusta, mihin ihminen pyrkii, mikä on hänen sisäinen asenteensa. Böhmen omin sanoin: ”Kaikki on
maagista (magisch), mihin jonkin olennon
tahto pyrkii, sillä sitä se saa. Myrkyllinen
elukka imee itseensä vain myrkkyä, vaikka se
oleskelisi maan parhaassa apteekissa, samoin
myrkkykäärme; jokainen olio imee itseensä
vain itsensä kaltaista; mutta jos hyvä olento
joutuisi niitä syömään, muuttaisi se kuitenkin kaiken itsensä kaltaiseksi. Siksi meidän
on arvostettava suureksi elämässämme mitä todella haluamme tehdä ja toimia; meissä
on pahaa ja hyvää; kumpaanko tahtomme
kohdistamme, sen olemus alkaa meissä vallita; ja samanlaisia ominaisuuksia vedämme
itseemme myös ulkoa päin.” Näin opettaa
Böhme taitavan psykologin tavoin.
Kaikista tahdon suuntauksista tärkein on
se, että ihminen haluaa päästä tietoon Jumalasta, elämän tarkoituksesta – että hänestä
tulee totuudenetsijä, kuten nykyään sanoisimme. Böhme sanoo sen näin: ”Meidän koko opetuksemme keskeisin ajatus on, miten

ihmisen on avauduttava Jumalan valomaailmalle. Sillä kun se on avautunut, niin että
Jumalan valo loistaa henkeä sielussa, silloin
on koko keholla valo.”
Mutta ihmisen on ymmärrettävä heti alussa, ettei hän pelkästään persoonallisin ja
omin voimin voi siihen päästä. Hän ei voi
pakottaa Jumalaa. Böhmen omin sanoin:
”Ei kukaan ihminen voi tehdä itse itseään
Jumalan lapseksi; hänen täytyy kokonaan
heittäytyä Jumalan kuuliaisuuteen, silloin
Jumala tekee hänet lapsekseen. Hänen itsensä on oltava kuollut (maallisen järkensä
suhteen), silloin elää hänessä Jumala Kristuksessa.” Ja Böhme jatkaa: ”kun Kristus
syntyy ihmisessä, kuolee Aadam käärmeolemuksessaan. Kun aurinko nousee, niin yö
sulautuu päivään eikä yötä enää ole: tällainen
on syntien anteeksianto.”
Böhme tässä niin kuin yleensä kaikkialla
puhuu Kristuksesta meissä, siis Kosmismystisestä kristushengestä, ei niinkään Jeesus Kristuksesta, ja että lunastus ja syntien
anteeksianto kuuluvat siis tuolle ’Christus in
nobis’ – Kristukselle meissä. Hän vielä painottaa: ”Ei kukaan muu voi antaa syntejä anteeksi kuin ihmisessä itsessään oleva Kristus;
jos Kristus asuu ihmisessä, niin siinä on anteeksianto.”
Kun ihminen kokee mystis-Kosmista Kristusta, on se hänelle niin mullistava, voimakas, kaikki entiset arvot ja arvostelut kaatava
kokemus, että hän helposti eksyy sanomaan
”Minä olen Kristus”, mihin saattaa sisältyä
ajatusvivahde, että Kristus on tullut nyt uudelleen maan päälle. Sittemmin, ellei hän pysähdy paikoilleen, hän saattaa sanoa: ”Minä

olen Kristuksessa”, so. että minä kokonaan
asun ja elän Kristuksessa. Ja lopulta hän tyytyy
vaatimattomammin toteamaan, että ”Kristus
on minussa” (Christus in nobis) so. kristushenkeä on minussa jossakin määrin.
Tuota ongelmaa joutui Böhmekin itsekseen
selvittelemään, mitä todistavat hänen sanansa: ”Minä en ole noussut Jumaluuteen,
koska se ei minulle halpana ihmisenä olisi
ollut mahdollistakaan, vaan Jumaluus on
astunut minuun.”
Samanlainen oli Järjestömme perustajan
kirjailija Pekka Ervastin uudestisyntymiskokemus v. 1896 hänen ollessaan 20-vuotias. Hän usein viittasi siihen mainiten mm.,
että se oli hänelle se elämän lähde, jonka
äärelle hän yhä uudelleen aina elämänsä
loppuun asti joutui palaamaan ja yhä uutta elämänviisautta ammentamaan. Jumalan
kokemisesta eli uudestisyntymisestä alkaa
henkinen elämä. Pekka Ervastin nuoruuden tutkimuskirjoihin kuuluivat muuten
juuri Jacob Böhmen teokset, kuten hän itse
mainitsee.
Rakkaus on olemassaolon pohjimmainen
salaisuus. Jumala rakastaa kaikkia luotujaan, vaikka me ihmisetkään emme ole siitä täysin vakuuttuneet, ennen kuin olemme
uudestisyntyneet kaikkiyhteyden Jumalan
hengestä. Böhme kertoo: ”Rakkaus on olemattomuutta, sillä kun olet kokonaan erottautunut luoduista ja siitä, mikä on näkyvää,
ja olet kaikkien luontoon ja luotuun nähden tullut olemattomuudeksi, silloin olet
sinä yhteydessä iankaikkisen Yhden kanssa, joka on itse Jumala ja silloin saat kokea
olennossasi rakkauden korkeinta voimaa …
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Aarteiden aarre avautuu sielulle siinä, missä
se siirtyy jostakin tuohon olemattomuuteen,
josta kaikki asiat ovat tehdyt. Tällöin sielu sanoo: minulla ei ole mitään, sillä minä olen aivan riisuttu ja alaston; en voi tehdä mitään,
sillä minulla ei ole minkäänlaista voimaa; vaan
olen kuin maahan kaadettu vesi; minä en ole
mitään, sillä kaikki se, mitä olen, ei ole muuta kuin Olevaisen kuva, ja ainoastaan Jumala
on minulle Minä Olen; ja istuessani omassa
olemattomuudessani annan kunnian iankaikkiselle Olennolle, enkä tahdo mitään itseltäni, niin että Jumala saa kaikki tahtoa minussa,
koska hän on minun Jumalani ja kaikki muukin.” (Böhmen dialogit yliaist. elämästä. B.
Hollandin käännökset englanniksi – Lontoo
1901, s. 48).
Böhmehän ei ilmeisesti lainkaan ollut perehtynyt itämaisiin uskontoihin – niin kuin H.
P. Blavatskykin mainitsee – mutta silti hänen
sanoissaan kaikuvat kuin nuo itämaisen viisauden helmen ”Hiljaisuuden Äänen” sanat:
”Kun hänelle itselleen oma muotonsa näyttää epätodelliselta, niin kuin herätessä näyttävät kaikki muodot, joita hän näkee unissaan;
kun hän on lakannut kuulemasta monia, hän
voi erottaa Yhden – sisäisen äänen, joka kuolettaa ulkonaisen … Sillä silloin sielu on kuuleva ja myöskin muistava. Ja silloin sisäiselle
korvalle puhuu Hiljaisuuden Ääni … Ja nyt
oma itsesi on hävinnyt Itseesi, minuutesi Minuuteesi, uponneena siihen Minuuteen, josta ensiksi säteenä lähdit … Katso! Sinä olet
tullut Valoksi, sinä olet tullut Ääneksi, sinä
olet Herrasi ja Jumalasi. Sinä Itse olet etsintäsi päämäärä: katkeamaton Ääni, joka kaikuu
iankaikkisuuden kautta, jossa ei ole muutosta, ei syntiä, seitsemän ääntä yhdessä, Hiljaisuuden Ääni.” (H. P. Blavatsky: Hiljaisuuden
Ääni)
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Ainakin minulle on Jacob Böhme todistus
siitä, että kun ihminen löytää totuuden, se
on yleispätevä sekä Idässä että Lännessä.

Järjestömme Perustaja-Johtaja Pekka Ervast yhä uudelleen eri yhteyksissä korosti
Jeesuksen opetusta ”Tehkää työtä niin kauan kuin on päivä, sillä tulee yö, jolloin ette
enää voi työtä tehdä”, selventäen sitä vielä
sillä, että vain tässä näkyvässä fyysisessä kehossaan eläessään ihminen voi oppia uutta
ja mm. herätä hengen tietoon, ja ettei se ole
enää mahdollista kuoleman jälkeen. ”Nyt on
otollinen aika.” Sama pätevä viisaus kaikuu
Böhmenkin sanoissa: ”Sen vuoksi vain tässä
elämässä, jossa sielusi voi nojautua tahtoon,
voi olla mahdollista sinulle räjähdyttää syvyyden portit ja tunkeutua Jumalan luokse
uudestisyntymisen kautta.”
Böhmen vaikutus ulottui laajalle Euroopassa. H. P. Blavatsky ’Salaisessa Opissaan’ (S.
D. I, 536) lainaa erästä tieteellistä julkaisua
(Athenaeum 26. I. v. 1867), jossa sanotaan:
”Voidaan selvästi osoittaa, että Newton sai
alkuaan kaiken tietonsa painovoimasta ja sen
laeista Böhmeltä, jonka mukaan painovoima
eli vetovoima on luonnon peruslaki … Sillä
Böhmen järjestelmä osoittaa asioiden sisäisen puolen, kun sen sijaan nykyajan fyysinen tiede tyytyy katselemaan asioita ulkoa
päin.” Tuo oli siis Athenaeumin artikkelista.
Ja H. P. B. itse jatkaa: ”Siten Newton, jonka
henkistynyt järki osasi vaivatta lukea rivien
välistä ja tajusi suuren näkijän henkisen ajatuksen, vaikka se olikin mystisesti ilmaistu,
saa kiittää suuresta keksinnöstään Böhmeä
nirmaanakaajojen eli suojelushenkien lempilasta, sillä he suojelivat ja ohjasivat häntä.”

Toinen huomattava henkilö, joka jossakin
määrin on tunnettu meille, ainakin kaikille
salaisten järjestöjen ja veljeskuntien historiaan perehtyneille, on Claude de St. Martin, joka kuljettuaan monien veljeskuntien
kaikkien asteiden kautta ja jota pidettiin
Ranskan vallankumouksen aikoina niissä asioissa pätevimpänä auktoriteettina,
lopulta päätyi Böhmen yksinkertaiseen ja
välittömään oppiin, itsekohtaisen henkisen kokemuksen välttämättömyydestä. St.
Martin tunnustaa Böhmen suurimmaksi
opettajakseen, johon hän jatkuvasti viittasi
henkisenä isänään ja joka hänelle oli selvittänyt sisäisen valon mysteeriä parhaiten.
St. Martin sanoo mm.: ”Lyhyesti, Böhme
kertoo meille, että maailmankaikkeus on
olemassa vain sitä varten, että se ilmentäisi
Jumalan ihmeitä, joita ilman sitä eivät enkelit olisi tunteneet; hän sanoo lisäksi, että
ihmisen on oltava näiden ihmeiden avaaja;
… koska enkelien on odotettava kunnes
ihminen ne heille paljastaa.”
Siis lisäksi tässä Uuteen testamenttiin viitaten: ”Koko luomakunta huokaillen odottaa
jumalanpoikien ilmestymistä.” Ja muistanemme lisäksi apostoli Paavalin ajatuksen,
että ihminen on kutsuttu opettamaan enkeleitäkin.
St. Martinissa itsessään oli lopulta syntynyt
sama ikuisen viisauden valo kuin Böhmessäkin, sillä hän todistaa omalta kohdaltaan:
”Meidän ajallinen elämämme on todella lyhyt ja epävarma, mutta henkinen elämämme on ikuinen, ja me voimme päästä
sen alkuun tässä maailmassa puhdistamalla itsemme jumalaisessa valossa ja sisäisen
olemuksemme voimalla joka päivä ammentamalla siitä tyhjentymättömästä lähteestä,

joka äkkiä puhkesi esiin ja joka ei koskaan
sen jälkeen ole lakannut virtaamasta runsasvetisenä sielussamme ja hengessämme.”
H. P. Blavatskyn ’Glossaryssä’ (eräänlaisessa teosofisessa tietosanakirjassa) antaa tekijä Böhmestä erittäin ylistävän kuvauksen:
”Böhmellä oli mitä ihmeellisimmät syntyperäisen selvännäkijän lahjat. Vaikka hän ei
ollut saanut mitään koulutusta eikä ollut tutustunut tieteelliseen ajatteluun, hän kirjoitti
kirjoja, joiden on nykyään osoitettu olevan
täynnä tieteellisiä totuuksia. Hän kertoo itse,
että sen, mitä hän kirjoitti, hän ”näki kuin
ikuisuuden suuressa syvyydessä”. Hänellä
oli omien sanojensa mukaan: ”kokonaiskuva
maailmankaikkeudesta, kuin rajattomassa alkukuilussa”, joka kuitenkin ”avautui hänessä
aika ajoin, kuin nuoressa kasvissa”. Böhme
oli täysin synnynnäinen mystikko ja ilmeisesti rakenteeltaan erittäin harvinaislaatuinen, eräs noista hienoista luonteista, joiden
aineellinen kuori ei estä millään tavoin välitöntä, vaikkakin satunnaista, vuorovaikutusta älyllisen minän ja henkisen minän välillä.
Mutta Jacob Böhme, kuten niin monet muut
harjaantumattomat mystikot, piti tätä minää
(Egoa) Jumalana. – ”Ihmisen on tunnustettava”, hän kirjoittaa, ”että hänen tietonsa ei
ole hänen omaa tietoaan, vaan Jumalan, joka ilmentää Viisauden Ideat ihmisen sielulle,
siinä määrin kuin Hän pitää sopivana”. Jos
tämä suuri teosofi olisi perehtynyt itämaiseen okkultismiin, hän olisi ilmaissut asian
toisin. Hän olisi silloin tiennyt, että se ’jumala’, joka puhui hänen heikosti valistuneiden
ja vähän koulutettujen aivojensa kautta, olikin hänen oma jumalainen itsensä, hänessä
oleva kaikkitietävä jumaluus, ja että se, mitä tuo jumaluus toi julki, ei aiheutunut siitä, ”mitä hän näki parhaaksi”, vaan riippui
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Kruunu
kokonaan Böhmen kuolevaisen ja tilapäisen
kehollisen asumuksen kyvyistä vastaanottaa
inspiraatioita.”
”Salaisen Opin” toisessa osassa (S. D. 667 c
629) H. P. B. vielä korostaa Böhmen seitsenluvun oppia: ”Böhmen kirjojen tutkija löytää
niistä paljon sellaista, mikä liittyy näihin seitsemään ”Alkuhenkeen” eli alkuvoimiin, joita
keskiajan mysteereiden alkemistisen ja astrologisen vaiheen aikana pidettiin luonnon seitsemänä ominaisuutena …”
”Tämä numero seitsemän liittyy läheisesti kuuhun, jonka okkulttinen vaikutus aina
ilmenee seitsenkausissa. Kuu on maallisen
luonnon salaisen puolen ohjaaja, kun aurinko
sen sijaan on ilmenneen elämän säännöstelijä
ja tekijä. Tämä totuus on aina ollut näkijöille
ja vihityille päivänselvä. Jacob Böhme korostaessaan ikuisen äiti Luonnon seitsenäisten
ominaisuuksien perusoppia osoitti näin olevansa suuri okkultisti.” Tähän tapaan H. P.
B. Böhmestä.
Nuo Böhmen näyt maailman luomisesta
tuovat meidän suomalaisten mieleen Väinämöisen Vipusessa käynnin, jossa Suomen
suurelle tietäjälle selvisivät maailman synnyn
arvoitukset.
Kuinka luojansa luvalla
Itsestänsä ilma syntyi,
Ilmasta vesi erosi
Maasta manner maatelehe,
Manterelle kasvut kaikki.

Böhme oli teosofi ennen nykyajan teosofiaa,
filosofi ja mystikko jo syntyjään, elävä esimerkki ihmisen sisällä piilevistä mahdollisuuksista,
ja sanoisin lisäksi, jälleensyntymisen todistus,
sillä hänen oli jo entisissä elämissään täytynyt etsiä ja löytää se, mikä sitten itsestään tuli esille uudessa persoonallisuudessa. Samalla
hänen elämänkaarensa on kuin lohdutuksena
ja kiihokkeena meille, että etsisimme omasta
itsestämme – emme vain ulkoa päin ja vain toisilta – Jumalan ja maailmankaikkeuden arvoitusta, sillä jokainen meistä, kuten olen monesti
summittaisesti koettanut asian ilmentää, olemme olleet maan päällä eri persoonallisuuksina
jo n. 10 000 kertaa, joten meidän itse kunkin
sisäinen aarteisto on kaikilla suunnilleen yhtä
suuri: meissä kussakin piilevät jo miltei kaikkien ihmisolentojen kaikki mahdollisuudet ja
tiedot. Kalevalammekin opettaa sitä:
Mene aittahan mäelle.
Avaja parahin arkku.
Siin’ on viisi kuusi kultavyötä,
Seitsemän sinihamoista.
Ne on Kuuttaren kutomat,
Päivättären päättelemät.
Meillä jokaisella on tuo ’parahin arkku’, elämästä toiseen vaeltavan korkeamman minämme aarreaitassa, ja itse kullakin ikiomansa. Se
oma arkkumme avatkaamme, sillä ”alkuperäiseksi syntyneinä, kuinka voisimme kuolla kopioina”.
Tällaisia ajatuksia herättää Jacob Böhme, joka
joillekin on voinut tulla jopa henkiseksi isäksi.

Kuin tilauksesta
Maaäiti synnytti minut
olen luomakunnan kruunu Korona
hyvät ihmiset, ja pahat!
teihin olen kiintynyt
teihin olen kiinnittynyt
kuvani kieppuu eetterissä
tukkii uutisten kuvakulmat
olen jokaisen huulilla
taukoamatta
Hetkeksi, vain hetkeksi pysäytän
autot työkoneet laivat
tuhannet lentokoneet
että ilma saa toipua
hetkeksi pysäytän
ylikuumenneet tahkot
ja tyhjän tahkon pyörittäjät
pallot ja pallon pompottajat
pirssit ja pörssit
rahalle määrittelen oikean arvon
Et tunne et näe et hallitse minua
siksi pelkäät - suotta
tehtäväni on suojella elämää
luontoäiti
jonka kasvoja olet runnellut
ja sydäntä särkenyt
niiaa ja kiittää
Olen viisas - kaukaa viisas
lahjoitan sinulle hetken helmiä
joka tunti minuutti
muistutan ystävistä, naapureista
hiljennän jarrutonta kiirettä
otan pienille harteilleni syyn:

voit ilman syyllisyyttä levätä
houkuttelen metsäpolulle
kevään tuuleen
rannan ja metsän tuoksuun
keräämään polulta risut
joihin ennen kompastuit
seuraamaan haaveita
aaveita pelkäämättä
Nostan esiin villikortin
hukatusta elämäntarkoituksesta
raakakuvia itsestäsi
ilman muokkausta
maiden, siis useimpien maiden hallintoon tuon ratkaisevan äänen lisää:
yksimielisyyden
pöydälle asetan kukkia
asiallisuus, kunnioitus ja yhteinen etu
samassa kimpussa
Anteeksi!
tuon väistämättä mukanani
pelkoa huolta surua murhetta
ne ovat avoimia portteja
elämän syvimpään ytimeen
Kun aikani on ohi väistyn pian
niin kuin jokainen kerran
mikään ei ole samaa kuin ennen
ei sinä ei maailma
avarammin, uusin silmin näet
kun turhuuden kuorrutus on ohentunut
ja pienistä arkiasioista
on tullut elämän kruunu
joksikin aikaa
Aarne Laasonen
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Ruusu-Ristin Temppeli Helsinki

Merimiehenkatu 31, Helsinki sunnuntaisin klo 12.00
www.ruusuristi.fi

Ruusu-Ristin Temppeli Jyväskylä

Yleisöesitelmät syksy 2020
20.9. Jarmo Anttila: Ruusu-Ristin tarkoitus
27.9. Pertti Vehreävesa: Salattu Raamattu, egon ja hengen taistelu –
		
anteeksiannon kautta ykseystietoisuuteen
4.10. Jarmo Ikola: Sielun syvyys
11.10. Jari Jokilehto: Ruusuristiläinen totuudenetsintä
18.10. Leena Rinkinen: Portilla
25.10. Rauno Rinkinen: Mitä on Ruusu-Risti nyt ja sata vuotta sitten?
1.11. Aija Tuukkala: Pyhyys
8.11. Raija Lemström: Ajatuksia Martan ja Marian luonteiden
		 ymmärtämiseen
15.11. Anita Johansson: Vallan kahva
22.11. Mauri Lehtovirta: Onko uuden uskonpuhdistuksen aika?
29.11. Jukka Sarno: Temppeliritarit
6.12. Jorma Monto: Ylösnousemus

Aittokalliontie 3, Jyväskylä
www.ruusuristi.fi

Yleisöesitelmät syksy 2020
Sunnuntaisin klo 13.00

		

27.9. Anne Paalo: Pyhä musiikki

		

25.10. Jari Jokilehto: Ruusuristiläinen totuudenetsintä

8.11. Rauno Rinkinen: Mitä on Ruusu-Risti nyt ja 100 vuotta sitten?

LUKUPIIRI
Alkaen 16.9 joka toinen keskiviikko klo 18.00 – 19.30.

ETSIJÄINPIIRI

Vetäjinä Pekka Kivikäs ja Terttu Wiio, puh. 040 579 5730

Ma klo 18.00 alkaen 21.9, 28.9,12.10, 26.10, 9.11, 23.11 ja 30.11
Tiedustelut Esko Keitaanranta puh. 0504533691
MEDITAATIO
Su 10.30 ennen esitelmää.
Tiedustelut Jarmo Ikola puh. 0505111773
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Ruusu-Ristiryhmä Tampere

Ruusu-Risti Siilinjärvi

Vanha kirjastotalo, Laikku, Tampere

Siilinjärven Temppeli, Asematie 12

Yleisöluennot syksy 2020 klo 13

Yleisöesitelmät syksy 2020
11.10. klo 12 Antti Savinainen: ”Taivas ja helvetti – antiikin, kristinuskon
		

			

ja teosofian opetuksia”

8.11. klo 12

Pertti Vehreävesa: ”Erämaavaellukselta Luvattuun maahan”

13.12. klo 12

Jouko Ikonen: ”Väinämöisen viitassa”
www.ruusuristi.fi

6.9.
20.9.
11.10.
25.10.
8.11.
22.11.
13.12.
20.12.

Jorma Saariaho: Tietoisuus		
Tapio Rätt-Seule: Teosofia
Hannu Vienonen: Karmo ja jälleensyntyminen
Jarmo Ikola: Sielunsyvyys
Seppo Heinola: Esoteria Aleksis Kiven tuotannossa
Pentti Tuominen: Gnosis- löytöretkiä sisimpään itseen
Jarmo Anttila: Tarvitaanko uutta uskonpuhdistusta
Albert Ahti: Entäs Joosef ?

Ruusu-Ristiryhmä Turku

Yleisöesitelmät syksy 2020 klo 12:30

Ruusu-Ristiryhmä Lappeenranta

Turun pääkirjasto/ kokoustila (Kahvila Siriuksen yläpuolella)
Linnankatu 2, 20100 Turku

13.09.
11.10.
08.11.
13.12.

Rauno Rinkinen: Mitä on Ruusu-Risti nyt ja 100 vuotta sitten
Anne Paalo: Pyhä musiikki
Marjo Krohn: Minä vai me totuudenetsijöinä
Aija Tuukkala: Joulurauhaa
Yhteyshenkilö Saara Lintera, 041 4510591
www.ruusuristi.fi
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Lappeenrannan nuoriso- ja monitoimitalo,
Anni Swanin katu 7 B, 2. krs, Lappeenranta

Yleisöluennot syksy 2020 klo 14
		20.09.
		
		
		

Jorma Monto: Elämä kuvittaa
11.10. Janne Vuononvirta: Paranemisen polku
08.11. Jarmo Ikola: Sielun syvyys
13.12. Hannu Vienonen: Harhan ymmärtäminen

				
				
www.ruusuristi.fi
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Ruusu-Ristiryhmä Porvoo
Lisitzinin Taidemuseo Sibeliuksenbulevardi 15 Porvoo

Yleisöesitelmät syksy 2020
Keskiviikkoisin kello 18 - 20
14.10.
28.10.
11.11.
25.11.
09.12.

Reija Tähtinen, Eija Husso: Ihmisyyden tunnustajat
Tapio Rätt-Seule: Eino Leinon teosofia
Anneli Vasala: Elämässä vaikuttavia voimia
Pentti Tuominen: Gnosis
Ritva Lappi: Pyrkimys Pyhitykseen

LAUANTAI
9.00 Aamiainen
9.30 Kaksi askelta rauhaan, esitelmä Mauri Lehtovirta (Ruusu-Risti)
11.00 Keittolounas
11.45 Aseeton tulevaisuus, esitelmä Reija Tähtinen (Ihmisyyden tunnustajat)
13.00 Kahvitauko
13.30 Ihmisyyden tunnustajien musiikkia
14.00 Rauhan tiellä, esitelmä Jorma Monto (Ruusu-Risti)
15.00 Keskustelua
16.00 Päivällinen

SUNNUNTAI
Esitelmät ovat kaikille avoimia luento- ja keskustelu tapahtumia.
Esitelmiin vapaa pääsy - Vapaaehtoinen oviraha.
Esitelmien pitäjiksi olemme saaneet kokeneita suomalaisia
totuudenetsijöitä eri järjestöistä.

Porvoon Loosin luku- ja keskustelupiiri
Torstaina 15.10. 29.10. 12.11. 26.11. 10.12. klo 16.30 – 17.45
Koetamme yhdessä syventyä henkisen elämän peruskysymyksiin.
Syksyn teemana on elävän valon löytäminen. Vapaa pääsy.
Lähteenä käytämme teosofisia kirjoja ja kirjoituksia.

www.ruusuristi.fi
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9.00 Aamiainen
9.30 Sota valosta on ainut tarpeellinen sota, esitelmä Tapio Rätt-Seule (Teosofinen seura)
11.00 Keittolounas
11.45 Uskonto ja väkivaltakysymys, esitelmä Jouko Sorvali (Tampereen kristosofit)
13.00 Kahvitauko
13.30 Ihmisyyden tunnustajien musiikkia
14.00 Valta, esitelmä Merja Saarilehto (Ihmisyyden tunnustajat)
15.00-16.00 Yhteenveto ja keskustelua
Luennot ovat Sampolassa. Ruokamaksu vapaaehtoinen.
Yöpyminen Sampolan, Toukolan ja Väinölän yhteisöissä.
Saapua voi jo perjantai-iltana 11.9. klo 18-20 (tai sovittaessa myöhemminkin)
Sampola, Vuohijoentie 200, Mänttä-Vilppula p. 0400 579395
Toukola, Satakunnantie 188, Mänttä-Vilppula p. 03 4748240
Väinölä, Väinöläntie 15, Mänttä-Vilppula p. 03 4713390
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Kulmakoulusäätiön vuoden 2021 apurahat
ilmoitetaan haettaviksi.
Kulmakoulusäätiö on perustettu 27.4.1931 ja sen tarkoituksena on säädekirjan
mukaisesti kannattaa ja tukea eettistä ja henkistä sivistys- ja kasvatustyötä, joka
perustuu totuuden etsimiseen ja vuorisaarnan mukaiseen elämänymmärrykseen.
Erityishuomio on lapsiin ja nuoriin kohdistuvalla työllä.
Apurahan hakijan tulee esittää vapaamuotoisessa hakemuksessaan
mihin apurahaa haetaan ja perustelut sekä haettavan apurahan suuruus.
Hakijan tilinumero ja henkilö- tai yhteisötiedot on ilmoitettava täydellisinä.
Apurahan myöntämisestä päättää säätiön hallitus. Ilmoitukset myönteisistä

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain
Iitti • Pauli Loikala 040 838 1017
Jyväskylä • Kirsi Toivonen 050 378 7335
Kuopio • Jouko Ikonen 050 341 8795
Lappeenranta/Taipalsaari • Paula Monto 040 590 4918
Oulu • Vesa Raappana 044 279 6393
Porvoo • Jorma Aunela 040 969 2096
Rovaniemi • Marketta Mylläri 040 762 6454
Siilinjärvi • Antti Savinainen 050 494 9597
Tampere • Alpi Ikäheimonen 0400 238 769
Turku • Saara Lintera 041 451 0591
Vihti • Jukka Sarno 040 567 7485

päätöksistä annetaan hakijoille tiedoksi 30.11.2020 mennessä.
Aiemmin apurahaa saaneiden on, viimeistään hakemuksen yhteydessä,
esitettävä selvitys aiemmasta apurahan käytöstään.
Hakemisohjeet ja hakemuksen yhteenvetokaavake löytyy sivuilta.
www.kulmakoulusaatio.fi
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 30.9.2020
mennessä osoitteella:
Kulmakoulusäätiö
c/o Kauppila
Länsilinnake 6 A
02160 ESPOO
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Eteläinen Rautatiekatu 16 00100 HELSINKI

info@aatma.fi 09 – 693 3339 www.aatma.fi
Dreyen Christina von: Christina (Osa 1.)
Valoksi syntyneet kaksoset

Christina on 16-vuotias
sveitsiläinen, Toggenburgin alueelta kotoisin oleva
tyttö. Hänellä on ollut
syntymästään saakka
voimakkaasti laajentunut
tietoisuus ja hän kuuluu
nuorten, evolutionääristen ajattelijoiden uuteen
sukupolveen, jolle ihmisenä oleminen on kvanttifysiikan, neuropsykologian ja henkisyyden monitahoinen yhdistelmä.
”Kaikki valot ovat jo täällä. Tarvitaan vain joku,
joka laittaa ne katkaisijasta päälle.”
Valkea Pilvi 2020. 279 s. Sid. 29,-

Bregman Rutger: Hyvän historia
Ihminen on luonnostaan itsekäs ja ihmiskunta tavoittelee vain omaa etuaan.
Tämä ajatus on juurtunut
syvälle ajatteluumme. Sitä
toistavat niin historioitsijat,
psykologit ja filosofit kuin
iltapäivälehdet ja poliitikotkin. Mutta onko uskomus
totta?
Historioitsija Rutger Bregman luo ihmiskuntaan vallankumouksellisen näkökulman: 200 000 vuotta
historiaa osoittaa lajimme
olevan pohjimmiltaan hyvä.
Ja silloin kun uskomme
muista pahaa, tuomme
esiin pimeät puolet omasta
käyttäytymisestämme.
Käänteentekevä Hyvän historia haastaa näkemään
hyvyyden joka voi luoda
uuden pohjan paremmalle
tulevaisuudelle.
Atena 2020. 400 s. Nid. 32,80,-
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Ervast Pekka: Maailman valo

Tämä kirja sisältää Pekka Ervastin esitelmiä, joiden aiheina on mm: ilmennyt Jumala
eli Saccidananda, Jeesuksen
historiallisuus, Itämaan tietäjät, Stefanos, Pyhän Hengen
vuodatus, Ilmestyskirjan
144000 valittua, yksilön ylösnousemus, Kristuksen toinen
tuleminen, kveekarit, optismismi ja pessimismi, elämän
koulu ja sen opettajat.

Ihmisyyden tunnustajat 2020. 319 s. Sid. 25,-

Mahlamäki Tiina, Kokkinen Nina: Moderni
esoteerisuus ja okkultismi Suomessa
Ikiaikaisen tiedon välittyminen valkoisilta mestareilta, kommunikointi vainajien
kanssa, vapaamuurarien
rituaalit, Kalevalan salatut
merkitykset, astraaliruumiit
ja ihmiskunnan evoluutio
kohti henkisempää Vesimiehen aikaa.
Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa on ensimmäinen kattava tietokirja näistä aiheista. Se esittelee 1800-luvun lopun ja
1900-luvun alkupuolen esoteeriset ja okkulttiset liikkeet ja virtaukset.
Vastapaino 2020. 332 s. Nid. 34,80,-

Rautaniemi Matti: Joogan historia

Mitä on jooga? Mistä se
on tullut? Miksi sitä harjoitetaan?

Arvostetun teoksen laajennettu ja uudistettu laitos, joka kuljettaa lukijansa läpi joogan vaiherikkaan historian. Kirja on
ainutlaatuinen ja harvinainen, tutkittua tietoa sisältävä esitys siitä, millaisen
matkan jooga on kulkenut
muinaisista ajoista nykypäivään.
Basam Books 2020. 410 s. Nid. 28,-
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Toimituskunta:
Päätoimittaja

Jarmo Anttila
jarmo.anttila@saunalahti.fi

Taitto:

Marita Soukka
aineiston toimitus
marita.soukka@gmail.com
rtf-, odt, doc- tai txt-muodossa

Lehti ilmestyy:

maaliskuussa
kesäkuussa
syyskuussa
joulukuussa

Aineisto viimeistään:
23.2., 10.5., 1.8., 10.11.

Oikoluku

Paula Monto
paula.monto@gmail.com

Tilaajapalvelu:

Ma ja Ke 18.00-19.00
Kari Valula
P. 050-527 0810
kari.valula@gmail.com

Ruusu-Risti -lehden tilinumero:
OP FI28 5720 9920 1090 47
www.ruusuristi.fi
Julkaisija: Ruusu-Risti ry
Merimiehenkatu 31
Painopaikka Painonet Oy
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TOIMIHENKILÖT:
Ruusu-Risti ry.
Merimiehenkatu 31,
00150 Helsinki
www.ruusuristi.fi
Johtaja
Jarmo Anttila
Papinmäentie 31,
00630 Helsinki
Puh. 040-516 8095
jarmo.anttila@saunalahti.fi
Sihteeri
Jari Jokilehto
Puh. 044-341 3190
jari.jokilehto@gmail.com

Rahastonhoitaja
Keijo Remes
Merimiehenkatu 31, 00150 Helsinki
keijo@pp.inet.fi
Puh. 0400-503840
Ruusu-Risti ry:n jäsenmaksut
Op-Pohjola FI50 5720 9920 1090 39
Kirjallisuusseuran johtaja
Rauno Rinkinen
Auroratie 44, 02420 Jorvas
Puh. 040-483 4798
Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry.
Sampo FI33 8000 1500 0786 89
Kirjallisuusseuran viitenumero 1300
jäsenmaksulle (v. 2018, 20 € )
ja kirjaostosten viitenumero on 1313
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RUUSU-RISTI
Ruusu-Risti perustettiin Helsingissä marraskuun 14 p:nä 1920.
Järjestön tarkoitus selviää seuraavasta ohjelmasta:
1) Ruusu-Risti on totuudenetsijäin järjestö, jonka jäsenet tunnustaen kaikkien
ihmisten veljeyden katsomatta rotuun, ihonväriin, kansallisuuteen, uskontunnustukseen,
yhteiskunnalliseen asemaan, sukupuoleen tai muihin ulkonaisiin rajoituksiin,
osoittavat toisilleen mitä suurinta suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä sekä pitävät
toisilleen totuutta korkeampana kaikkia uskontoja.
2) Ruusu-Risti on vapaan ajattelun pyhäkkö, jonka jäsenet etsivät totuuden ydintä,
salaista jumalviisautta, mikä piilee kaikkien aikojen uskonnoissa,
mytologioissa sekä filosofioissa ja tieteellisissä järjestelmissä.
3) Ruusu-Risti on renkaana ihmisten näkymättömässä veljeskunnassa ja sen
jäsenet etsivät ikuiseen elämään vievää tietä, joka kasvattaa
ja kehittää ihmisessä veljeyden henkeä.
Ruusu-Risti on itsenäinen järjestö, ohjelmansa nojalla se kuuluu
H.P. Blavatskyn vuonna 1875 alkuunpanemaan teosofiseen liikkeeseen.
Ruusuristiläiset ovat joko jäseniä tai looshijäseniä. Ruusu-Ristin jäseneksi
pyrkijä kääntyy tuntemansa järjestön jäsenten välityksellä (kaksi suosittelijaa)
Ruusu-Ristin johtajan puoleen. Ruusu-Ristin sisäinen työ (looshityö) toimii
henkisen kasvun kouluna Pekka Ervastin ohjeiden mukaisesti.
Looshityö on järjestetty seremonialliselle pohjalle, ja looshijäseneksi saattaa
Ruusu-Ristin installoitu jäsen pyrkiä kääntymällä suoraan johtajan puoleen.

Irtonumero 7 €

Totuudenetsijän lehti 3/2020
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