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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Ruusu-Risti 100 vuotta

Vuoden alussa tuntui siltä kuin tähdet oli-

sivat kohdallaan viettää Ruusu-Ristin satavuotisjuhlia marraskuun 14. päivänä. Aivan
kuin henkisestä maailmasta olisi tullut inspiraatiota ennen kaikkea taiteen tutkijoille.
Aivan kuten taiteilijat inspiroituivat teosofiasta, niin nyt oli tutkijoiden vuoro löytää tämä
lähde joka innoitti taiteilijoita. Tästä osituksena oli upea Niina Kokkisen kuratoima näyttely Salatun tiedon tie Villa Gyllenbergissä
3.6.-11.10.2020. Näyttely sai paljon huomiota lehdissä ja oli kävijämenestys. Näyttelyssä
oli myös useita meidän Temppelissä olevia
teoksia. Uuden etsijät -hankkeen myötä myös
muut tutkijat ovat innostuneet esoterian ja
okkultismin vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan 1900- luvun alkuvuosikymmeninä. Merkittävin vaikuttaja tällä saralla oli
tietysti täällä Suomessa Pekka Ervast (18751934). Koko ajan tulee myös uutta tutkimusta
hänen merkityksestään suomalaisen kulttuurielämän silloisten vaikuttajien ja miksei myös
myöhempienkin inspiroijana.
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Monissa työryhmissä järjestömme puitteissa alettiin valmistautua tähän juhlavuoteen ja sen tapahtumiin. Korona esti kevään toiminnan lähes
täysin ja syksyn myötä tuli yhä tiukempia rajoituksia kokoontumisiin. Suunnitellut satavuotisjuhlat
on nyt siirretty ensi vuoden pääsiäiseen ja toiminta on nyt rajattu vain alle kymmenen hengen ryhmiin ja yleisötoiminta lopetettu toistaiseksi.
Pitkin syksyä on yleisöesitelmien kävijöinä ollut
kuitenkin uusia kasvoja koronasta huolimatta.
Vaikka juhla siirrettiin, niin päätimme pitää avoimet ovet Ruusu-Ristin Temppelissä 16.-21.11.
Siellä kävikin noin satakunta kiinnostunutta tutustumassa temppeliimme ja juttelemassa kanssamme.
Aija Tuukkala yhdessä esitelmäpianistimme Pinja
Ukkolan kanssa on suunnitellut konserttikiertueen, Per speculum in enigmatae, ruusuristiläisten
säveltäjien sävellyksistä. Konsertti on tarkoitus
toteuttaa eri paikkakunnilla kevään aikana.

Tätä kirjoittaessa, nyt marraskuun lopulla,
Helsingin konsertti on mahdollista toteuttaa
vain videotallenteena ilman yleisöä. Aika näyttää miten muille paikkakunnille suunniteltujen konserttien käy.
Tässä lehdessä on Uuno Poreen ja Eino
Krohnin kirjoitukset Ruusu-Rististä ja sen
aatemaailmasta. He olivat P.E:n aikalaisia ja
ovat jo edesmenneitä vuosikymmeniä sitten.
Heidän panoksensa Ruusu-Ristille on ollut
merkittävä. Tulin Ruusu-Ristiin vuonna 1972
jolloin Uuno Pore oli johtaja ja Eino Krohn
varapuheenjohtaja. Heidän tietämys, sivistyneisyys ja henkevyys teki suuren vaikutuksen
minuun silloin. Asuin perheeni kanssa Helsinkiin muutettuamme 1979 Munkkiniemessä
ja lähes Poreiden naapurissa. Pääsinkin usein
esitelmien jälkeen heidän kyydissä kotiin. Kun
Uuno Pore kuuli minun opiskelevan sepäksi,
kertoi hän harrastaneensa kuparinpakotusta.
Myöhemmin hän antoi minulle kuparinpakotuspunsselinsa. Liekö tuo ollut enne?

Kun sitten Uuno Pore (19.12.1905 - 30.1.1982)
kuoli niin tuli tietysti kyse seuraajasta. RuusuRistin silloisten sääntöjen mukaan johtajan
virka oli elinikäinen ja hänellä oli oikeus nimittää seuraajansa. Pekka Ervast ei aikanaan
ollut nimennyt seuraajaansa. Hilda Pihlajamäki oli kuitenkin toiminut pitkään P.E:n oikeana kätenä ja hänen valintansa tehtävään
oli yksimielinen Ruusu-Ristin Neuvostossa.
Hänen kuoltua tuli ilmi, että hän oli nimennyt seuraajakseen Uuno Poreen. Hilda toimi
virassa 1934-1952 ja Uuno vuodesta 19521982. Uuno Pore ei nimennyt seuraajaansa ja
myös viran elinikäisyys aiheutti keskustelua
Neuvoston piirissä. Uudeksi johtajaksi valittiin eversti Kalervo Kankaanpää pääsiäisenä
1982. Jouduin mukaan päätöksentekoon koska olin tullut valituksi Neuvoston jäseneksi
20. helmikuuta yhdessä Jarmo Ikolan, Dan
Sundellin, Olli Kanniaisen ja Ilona Ollikkalan
kanssa. Neuvoston piti päättää kolmessa kokouksessa yksimielisesti Johtajan viran määräaikaisuudesta. Olin niin ”ervastilainen”, että
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katsoin ettei P.E:n asettamia sääntöjä saa muuttaa kaikkien muiden ollessa kuitenkin sitä mieltä.
Vasta Eino Krohnin puhe sai minut alistumaan
enemmistön tahtoon.
Liekö nykyinen 30-vuotinen johtajana olo
karmallinen seuraus tuosta kannastani. Kalervon työ alkoi valoisasti ja uudistavassa
hengessä, mutta keskeytyi hänen äkilliseen
kuolemaan 1.5.1984. Taas keskusteltiin seuraajasta ja Niilo Rissanen oli ylivoimainen ehdokas. Hän kuitenkin kieltäytyi ja Eino Krohn
joutui toimimaan jonkin aikaa vt. johtajana.
Lopulta valituksi tuli Heikki Ahonala 6.1.1985.
Johtajan toimikausi oli lyhennetty kolmeen
vuoteen. Heikki oli toiminut vuosikymmenet
Ruusu-Ristin kirjallisuusseuran johtajana ja oli
ammatiltaan hotellinjohtaja. Heikin johdolla on
myös rakennettu Ruusu-Ristin nykyinen temppeli Merimiehenkadulle. Kulmakoulun toimitilat
oli menetetty jo 80-luvun alussa peruskoulu-uudistuksen myötä, joka kielsi yksityiset oppikoulut
Suomessa. Vain erityisluvalla sai jäädä Helsingin, Tampereen ja Lahden steinerkoulut. Heikki oli visionääri ja karismaattinen johtaja. Hän
perusti Merimiehenkadulle kirjakahvila Kirjokannen, jossa oli kahvilan lisäksi kirjakauppa ja
toimitiloja. Se ei kuitenkaan lopulta menestynyt
ja jouduttiin lakkauttamaan. Heikin aikana elpyi
Lieksan ryhmän toiminta. Ryhmän toiminta on
myöhemmin jatkunut Kuopiossa Elämänopistona ja Siilinjärvellä Ruusu-Risti temppelissä.

Edustamme Pekka Ervastin ruusuristiläis-teosofista maailmankatsomusta ja tuomme sitä esiin
kykyjemme ja ymmärryksemme mukaan. Eikö
sitten hänen jälkeensä ole tullut mitään uutta tietoa ja ilmoitusta maailmaan? Monet ovat innoissaan uusista opettajista ja opetuksista. Minun on
kuitenkin tunnustettava, että katson kaikkea uutta
ilmoitusta ervastilaisten ruusuristiläisteosofisten
silmälasien läpi. Niitä on hionut Buddhan opetukset ja Jeesuksen vuorisaarnan etiikka. Näin olen
ymmärtänyt tehtäväni Ruusu-Ristin johtajana. Tämä on mielestäni se luja perusta, jolle Ruusu-Risti
on rakennettu ja se on kestänyt sata vuotta. Mikään muoto ei ole kuitenkaan pysyvä tässä aineen
maailmassa, mutta edellä mainitsemani totuudet
ovat kestäneet jo 2600 vuotta, enkä ole löytänyt
vielä parempia ja suurempia.
Joka tahtoo tutustua tarkemmin Pekka Ervastin
suureen elämäntyöhön saa siitä hyvän käsityksen
Erik Gullmanin kirjoittamasta elämänkerrasta Totuus on korkein hyve. Kirja on vuosikymmenten
valtavan tutkimustyön tulos ja aineisto on kirjaa
varten ollut pakko supistaa saamaansa muotoon.
Kirjassa on kuitenkin kaikki oleellinen Pekka Ervastin elämästä ja ajasta suomalaisen kulttuurin
yhtenä merkittävänä tekijänä ja uuden aikakauden
airuena.

Ruusu-Risti lehti toivottaa lukijoilleen
Hyvää Joulua ja antoisaa uutta vuotta.
Pekka Ervast Amerikan matkalla

Minut valittiin johtajaksi 13.1.1991, ja jouduin
varsin suuriin saappaisiin. Olin kuitenkin lupautunut tähän työhön jo nuorena ja lupaus oli pidettävä. Eikä minun toki ole tarvinnut tehdä sitä
yksin vaan ympärillä on ollut veljiä opastamassa
ja tukemassa.
Kuva Kauno Mannonen
4

Pekka Ervast ja hänen veljensä Geo
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Pekka Ervast
Toimittajalta

Ruusu-Ristin tehtävästä

Tietäjän elämässä on nyt alkava uusi ajanjak-

so, kun se ensi vuonna astuu seitsemännelletoista vuositaipaleelleen. Se syntyy uudestaan
uudella nimellä. Niinkuin Omatunto aikoinaan muuttui Tietäjäksi, niin Tietäjä nyt muuttuu Ruusu-Ristiksi. Samoin sen ulkoasu on
muuttuva ja sen sisältö. Ei kuten tänä vuonna,
jolloin voittamattomat vaikeudet tekivät paperin huonommaksi kuin mitä olin uskonut
ja kuvitellut, vaan todellisesti hienommaksi,
aistikkaammaksi ja paremmaksi. Paperin on
paino jo hankkinut ensi vuotta varten, ja painettavaksi Ruusu-Risti tulee Helsingissä. Sen
ilmestyminen säännöllisesti on myös taattu,
ja mitä postitukseen tulee, aion itse sitä valvoa tammikuusta lähtien. Olemme nyt eläneet
niin poikkeuksellisissa oloissa – varsinkin tänä
syksynä, mitä itseeni tulee, – että semmoista
ei Tietäjän historiassa ole sattunut sitten vuoden 1908. Mitä lienevätkään lukijat ja tilaajat
ajatelleet, kun syyskuun numero ilmestyi vasta
lokakuussa ja kun vuoden viimeiset nu-merot ilmestyvät vasta tämmöisenä kolmoisnumerona! Toivon kuitenkin, että kaikki ovat
ymmärtäneet, että minun puoleltani on ollut
vakavammat syyt kuin leväperäisyys, laiskuus
tai saamattomuus: uskallanhan vedota monivuotiseen, omalta puoleltani säntilliseen työhöni.
Tahdon siis kertoa ensi vuoden Ruusu-Rististä, että sen paperi tulee hyvää, valkoista ja
mieluisaa. Koko tulee hieman pienempää, tavallisen kirjan malliin, mutta jos tilaajamäärä
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pysyy entisellään, tulee jokainen numero sen
sijaan käsittämään 64 sivua, mikä tekee tekstin tosiasiallisesti entistään laajemmaksi. Siinä
asussaan Ruusu-Risti tulee mieluisammaksi
säilyttää, ja vuosinide muodostaa paksun kirjan.
Mitä sisältöön tulee, on muutos myös oleva
ytimiin käypä. Tärkeänä piirteenä on ensinnäkin mainittava se, että Ruusu-Risti tulee
julkaisemaan viime talvena kirjoittamani tutkimuksen Väinämöisestä Suomen kansallishaltiana ja sitten jatkuvasti toisia teoksiani.
Kustannusliikkeemme ei näet toistaiseksi kykene kustantamaan uusia kirjoja, mutta sen sijaan olen suunnitellut tämän välimuodon, että
kirjoittaisin yksinomaan Ruusu-Ristiä varten,
jolloin eivät laajemmatkaan käsikirjoitukseni
jäisi laatikkoon makaamaan. Tästä eivät ystäväni pahastune, sillä jos Ruusu-Ristin tilaushinta jollakulla markalla sen nojalla kohoaa,
ovat Ruusu-Ristin tilaajat samalla sekä ensimmäiset että toistaiseksi ainoat, jotka uusimpaan kirjalliseen tuotantoon saavat tutustua.
Toiseksi on mainittava, että Ruusu-Risti tulee
julkaisemaan arvokkaita suomennoksia salatieteellisen kirjallisuuden alalta. Niinpä aion
tutustuttaa suomalaista yleisöä erääseen viime
vuosisadan ranskalaiseen okkultistiin, josta
Madame Blavatsky alinomaa puhuu ”Salaisessa Opissaan” ja joka käytti salanimeä Eliphas
Lévy. Hän on nerokkaimpia ja säkenöivimpiä
okkultisti-kirjailijoita mitä tunnen, ja hänen

teoksiaan pidetään yleisesti suorastaan perustavina laadultaan.
Kolmanneksi on mainittava, että Ruusu-Risti
edelleen tulee julkaisemaan kirjoituksia ja runoja maamme etevimmiltä kirjailijoilta, jotka
kaikki eivät vielä tänä vuonna ole ehtineet lupauksiaan täyttää.
Neljänneksi on mainittava, että Ruusu-Risti
huolellisesti toimitetuissa katsauksissa (”Mitä
muualla tiedetään”, ”Tien varrelta”) tulee seuraamaan ulko- ja kotimaan tapahtumia teosofisilla, salatieteellisillä ja sen sukuisilla aloilla.
Viidenneksi on mainittava, että tietysti ”Toimittajalta” pätkät, ”Kysymyksiä ja vastauksia”, ”Kirjeitä toimitukselle” y.m. osastot
tulevat edelleen jatkumaan.
Kuudenneksi on mainittava, että Ruusu-Risti
tulee entistä enemmän omistamaan huomiota
suomalaiselle salatieteelle. Niinpä aion julkaista kertomuksia ja selontekoja kotimaisista tietäjistä, heidän kyvyistään ja opeistaan.
Seitsemänneksi on mainittava, että runoilija
Aarni Kouta toimitussihteerinä tulee huolehtimaan Ruusu-Ristin kielellisestä asusta, jonka
suhteen tähän saakka on kylläkin ollut moittimisen varaa.
Tarvitseeko minun lisätä, että omalle työlleni ja elämälleni on välttämätöntä, että RuusuRisti menestyy? Ystäväni sen ymmärtävät, ja
he tekevät pyytämättäni voitavansa RuusuRistin eteen. Muistakoot ja pitäkööt rohkaisevana momenttina mielessään, että yksin

painokustannukset tulevat ensi vuonna nousemaan viiteen- á kuuteenkymmeneen tuhanteen!
Voidaksemme perinpohjin tutustua suomalaiseen okkultismiin, on välttämätöntä, että
keräämme tietoja nykyajan sekä elävistä että
kuolleista ”tietäjistä” ja ”noidista”. Suomen
salomailla elää vielä siellä täällä – tai on äsken elänyt – arki-ihmisiä viisaampia ”poppamiehiä”, joiden voimatöistä kulkee kaskuja
kansan suussa. Nämä kaskut, nämä useinkin
niukat tiedot eivät saa jäädä unohduksiin.
Kotiseutututkimus on tässä suhteessa tehnyt
paljon työtä ja saavuttanut kauniita voittoja,
mutta kelle varsinaisesti kuuluu salatieteellisten asioitten, salaperäisten ja yliaistillisten
tapahtumain unohduksista pelastaminen ellei meikäläisille tutkijoille, jotka juuri olemme kääntäneet huomiomme niihin asioihin ja
jotka suuremmilla edellytyksillä kuin tavalliset
runojen ja tarujen kerääjät saatamme ymmärtää, mitä niissä on arvokasta.
Ensi vuonna tulee Ruusu-Risti sisältämään
kertomuksia suomalaisista (ja lappalaisista)
tietäjistä. Aion ensin julkaista otteita kirjallisuudesta, vanhoista aikakauskirjoista y.m.,
jotta lukijat perehtyisivät aineeseen, mutta
pyydän samalla, että varsinkin Ruusu-Ristin
jäsenet tekisivät tässä suhteessa voitavansa,
keräisivät asianomaisia tietoja, kirjoittaisivat
muistiin ja lähettäisivät minulle. Tämä olisi
heidän puoleltaan vakavaa työtä suomalaisen
kulttuurin ja suomalaisen salatieteen hyväksi.
Tietäjä 1920, loka-joulukuu, s 345-347
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Pekka Ervast

Kuolema ja Kristuksen Syntymä

Oli jouluyö aikoja sitten, kun kerran Kuole-

ma tuli luokseni sairasvuoteeni ääreen.
– Kuinka kaunis olet! minä huudahdin. – Sinun siipesi ovat suuret ja kantavat, sinun katseesi on kirkas ja kaukainen, sinun pukusi
hohtaa ja loistaa hopeisena ja punasinisenä.
Varmasti sinun sylisi on lämmin.
– Lämmin on sylini, vastasi Kuolema, — ja
kauniin muodon on Herra minulle lahjoittanut. Etkö ole aina sitä tiennyt?
– En ole tiennyt, sillä kukaan ei ole sitä minulle kertonut. Aina on sanottu, että sinä olet
viikatemies, kalpea, kylmä, tunteeton. Kaikki
pelkäävät sinua.
– Niin, ihmiset pelkäävät minua. Nähdessään
minut tai kuullessaan minun tulevan he muuttuvat heti avuttomiksi lapsiksi eivätkä tiedä
minne pakenisivat. He aina tahtovat minua
paeta.
– Mutta miksi? Sinä näytät niin lempeältä ja
hyvältä. Kuka sinua pakenisi? Ihmiset varmaankaan eivät tunne sinua. He eivät tiedä
ken sinä olet.
– Totta kyllä. Ja kuitenkin kaikki hyvin tuntevat viimeisenä kuolinhetkenään. Silloin heidän silmänsä aukenevat.
– Ja rauha laskeutuu heidän kasvonpiirteisiinsä? Niinpä niin. Mutta siitä ei ole apua toisille,
tarkoitan: vielä eläville. He ovat vain havainneet kuoleman hävitystyön, sinun lahjomattoman ankaran läsnäolosi.
– Laiskuutta ja huolimattomuutta, sanoi
Kuolema, – sillä jos vähänkään malttaisivat mielensä ja ajattelisivat, ymmärtäisivät ja
muistaisivat, kuinka asian laita on.

8

– Muistaisivat?
– Niin, tiedäthän sinä, että minä saavun monta kertaa, yhä uudestaan ja uudestaan joka ihmisen luo.
– Se on totta. Me ihmiset olemme jälleensyntyviä olentoja. Ja siis kuolemattomia! Meillä ei
ole mitään syytä pelätä sinua.
Nyt Kuolema hymyili.
– Kuolemattomia! hän sanoi. – Älähän toki.
Sadan vuoden aikana näen tuskin niin monta
kuolematonta kuin minulla on sormia kädessä.
– Kuinka niin? huudahdin sielussani vavisten.
– Kaikki, jotka pelkäävät minua, kuolevat,
vastasi Kuolema synkästi.
– Mutta ei ikuisiksi ajoiksi?
– Ei heidän pikku persoonansa enää haudastaan nouse. Tiedäthän sinä sen.
– Niin, heidän korkeampi minänsä luo uuden
persoonallisuuden jälleensyntyessään – uuden
vanhan karmana. Totta kyllä, mutta sehän ei
ole vältettävissä.
– Miksi ei? Muutamat välttävät.
– Nuo kuolemattomat, joista puhuit?
– He.
– Mutta millä tavalla he voivat sivuuttaa ja
välttää sinua?
– Eivät pelkää minua.
– Siitäkö se vain riippuu?
– Siitä.
– Mutta onhan ihmisiä, jotka eivät pelkää sinua: sotasankarit, itsemurhaajat y. m.
– Lorua. He pelkäävät niin kuin muut, mutta hetken huumauksessa unohtavat pelkonsa.
Sellainen keinotekoinen rohkeus eli pelotto-

muus ei merkitse mitään. Ainoa kysymykseen
tuleva pelottomuus perustuu siihen, että minut todella tunnetaan. Ja koska olen monta
kertaa ihmistä lähestynyt, tuntee hän minut
sisimmässään ja voisi muistaa.
– Mikä sitten estää muistamasta?
– Pelko.
– Aina vain pelko. Tuolla jyrkällä puheellasi
sinä melkein pelotat minua.
Taasen Kuolema hymyili, ja voi, kuinka kaunis hänen hymynsä oli.
– Tahdotko, että selitän? hän kysyi.
– Selitä, selitä.
Ja Kuolema selitti.
– Katsos, hän sanoi, – joka kerta kun lapsi syntyy maan päälle, astuu Jumalan poika
alas hautaan odottaakseen ylösnousemuksen
päivää. Te ihmiset nimitätte Jumalan Poikaa
myös Kristukseksi. Siis voimme sanoa: Kristus vaeltaa maan päällä haudattuna lapsen
hahmoon. Hahmo kasvaa, lapsi vetäytyy sielun sisimpään, ja Kristus ei pääse syntymään
elävien ilmoille.
– Miksikä ei?
– Siksi että ihmisen hahmoon mahtuu niin
paljon tietämättömyyttä ja itsekkyyttä. Nämä
heittävät esteitä tielle, ja lapsi sielussa pelkää.
– Kristuslapsiko?
– Ei, ei, Kristus ei pelkää, hän peittää kasvonsa. Mutta lapsi pelkää, sillä hän tahtoisi ottaa
vastaan Kristuksen ja yhtyä häneen, mutta
ulkonainen ihminen, joka kasvaa ja varttuu,
työntää lapsen luotaan.
– Sinä puhut salaperäistä kieltä, Kuolema,
mutta luulen ymmärtäväni. Jokaisella ihmisellä on värjöttävä lapsi-sielussaan eli sydämessään.
– Niin, ja kun kuoleman hetki tulee, ihminen
ei jaksa sitä enää peittää: lapsi astuu esille hänen sielustaan. Lapsi, joka pelkää, – ja pel-

kää, sen tähden että hänen ei ole annettu elää.
Muistathan veljeni Jeesuksen sanat: ellette tule niin kuin lapset, ette voi astua taivasten valtakuntaan.
– Mutta onhan ihmisiä, jotka antavat lapsen
itsessään elää?
– On, ja siinä määrin kuin he myöntävät lapselle elämisoikeutta, siinä määrin pelko heistä
katoaa ja Kristus voi heissä ylösnousta. Kristus nousee eli syntyy aina ensin lapsen muodossa. Ne ihmiset ovat puhtaita, viattomia,
rakastavia, auttavia.
– Ja onko heitä vain harvassa?
– Verrattain harvassa.
– Mutta he ovat kuolemattomia?
– He tulevat kuolemattomiksi.
Kuolema katsoi minuun sanomattoman lempeästi, samalla kuin pieni veitikka silmissään.
– Nyt on joulu, hän lausui.
– Niin on – joulu.
– Ja Kristuksen syntymä. Tärkeä hetki. Ihmiset voisivat tulla lapsiksi ja antaa Kristuksen
syntyä. Pelko katoaisi, taivas astuisi alas maan
päälle, ja minä saisin näyttäytyä oikeassa hahmossani.
– Ah, sinä näyttäydytkin siis toisenlaisena
kuin olet?
– En sinulle, mutta niille, jotka pelkäävät.
Kuinka surullinen oli nyt Kuoleman katsanto.
Hänen silmänsä loistivat kuin tähdet, mutta
niiden takana aukeni avaruuden äärettömyys,
– elämän ja kuoleman tuskien pohjattomuus.
– Oi Kuolema, minä huudahdin, – sinä säälit meitä tietämättömiä niin sanomattomasti!
Mutta Kuolema ei vastannut mitään. Hänen
katseessaan rakkaus oli nyt pohjaton. Hän hävisi näkyvistäni, ja minä raukka nousin terveenä vuoteeltani.
Ruusu-Risti – marras-joulukuu 1932
9

Pekka Ervast

100 vuoden takaa
Ruusu-Risti

Marraskuun 14 päivä oli sangen merkittä-

vä päivä Suomen teosofisen liikkeen historiassa. Klo 11 a.p. oli Pohjalaisen Osakunnan
juhlasali Museokadun 10:ssä kokoontunut
täpö täyteen hartaasti odottavaa yleisöä, ja
klo 11.10 astui lavalle säveltäjä, professori Erkki Melartin avaamaan matineaa pianon ääressä. Hänen soittaessa alkoi selvästi
tuntua, että mahtavat henkiset voimat olivat liikkeellä. Tunnelma kävi juhlalliseksi ja
niin sanoaksemme näkymättömään johtoon
luottavaiseksi. Ja kun Teosofisen Seuran
perustaja-ylisihteeri, kirjailija Pekka Ervast
nousi puhumaan nykyisen ajan levottomuudesta, sen onnen ja hengen kaipuusta sekä
siitä nykyajalle uudesta elämänymmärryksestä, siitä uudesta ja kuitenkin ikivanhasta
suhtautumisesta olemassaoloon, minkä uusi aika toisi mukanaan ja mistä Ruusu-Risti
oli vertauskuvana, silloin tunnelma kohoutuessaan sai itsetietoisen sisällön ja varmat
ääriviivat, ja monet salissa ajattelivat, että
kaikkien aikain viisasten ja tietäjäin tuoma teosofinen elämänkatsomus todella oli
ainoa varma ja ikuinen totuus. Tässä tunnelmassa yleisö ihastuneena ja kiitollisena
kuunteli viulutaiteilija Heikki Halosen esittämiä suomalaisia sävelmiä, ja ylimmilleen
kohosi tunnelma, kun suoritettiin matinean
loistonumero: Salainen Saari, tilaisuutta varten sepitetty melodraama. Ihanat runosanat
oli kirjoittanut näyttelijä Jussi Snellman ja
musiikin oli säveltänyt professori Erkki Me-
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lartin. Sanat lausui vaikuttavalla taidollaan
näyttelijätär rouva Hilda Pihlajamäki ja lumoavan kauniin soitto-osan suoritti säveltäjä.
Matinea päättyi ja suurin osa yleisöä sai
poistua salista. Kahviloman jälkeen kokoontuivat uudestaan saliin ne Helsingissä
olevat ja maaseudulta saapuneet Okkultisen Osaston jäsenet ynnä jotkut RuusuRistin ystävät, jotka olivat saaneet kutsun
saapua Ruusu-Ristin perustavaan kokoukseen. Läsnä oli täten seitsemänkymmentä henkeä. Kokous alkoi Pekka Ervastin
puheella. Puhuja teki ensin selkoa niistä
syistä, jotka lähimmin olivat aiheuttaneet
uuden seuran perustamista, mutta siirtyi
sitten puhumaan Ruusu-Ristin sisäisestä
merkityksestä kansallemme, sen tulevasta
työstä ja tarkoituksesta. Ylevän juhlallinen
oli puheen loppupuolella se hetki, jolloin
näkymättömässä maailmassa pystytettiin
Suomeen Ruusu-Risti, ja tälle hetkelle – klo
13.50 – tehty horoskooppi on mitä kuvaavin
ja tyypillisin okkultiselle uudistusliikkeelle.
Kun puheen jälkeen Pekka Ervast kysyi,
perustetaanko Ruusu-Risti fyysillisenä seurana Suomeen, oli kaikkien yksimielinen
vastaus myöntävä. Täten tuli siis RuusuRisti, Suomen salatieteellinen tutkimusseura, perustetuksi marraskuun 14 p:nä 1920
Helsingin kaupungissa.

Pekka Ervastin toimiessa puheenjohtajana
ja Jussi Snellmanin pitäessä pöytäkirjaa, alkoi nyt varsinainen kokous. Kun kaikkien
läsnäolevien perustajain nimet oli merkitty
kirjaan, luettiin useihin kymmeniin nousevat maaseudulta saapuneet sähkösanomat ja
kirjelmät ja päätettiin, että ne maaseutulaiset, jotka täten olivat ilmoittautuneet Ruusu-Ristin jäseniksi, pidettäisiin niinikään
perustavina jäseninä.
Ensimmäinen päätös, mikä tehtiin, koski
Teosofisen Seuran presidentin Mrs. Annie
Besantin kutsumista Ruusu-Ristin ensimmäiseksi kunniajäseneksi, toinen veljellisen
tervehdyksen lähettämistä Suomen Teosofiselle Seuralle. Kolmas päätös koski RuusuRisti-seuran organisatsionia ja johtoa, jossa
tulee toteutettavaksi n.s. hierarkinen periaate. Seuran kaikkia asioita tulee täten hoitamaan ja johtamaan 12-henkinen Neuvosto,
joka kerran valittuna myöhemmin itse täydentää itsensä. Neljäs päätös määräsi, että
kaikki maksut Ruusu-Ristille ovat vapaaehtoisia, joita uhrina alttarille kannetaan.
Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja niiden nojalla voidaan vastedeskin kokouksissa välttää turhia äänestyksiä ja agitatsionia.
Kokous loppui klo 16 tienoissa, ja läsnäolijat poistuivat tyytyväisinä, suuri ilo ja rauha
mielessä.

Neuvoston työ on parhaillaan käynnissä.
Ruusu-Ristille laaditaan tarpeelliset säännöt, jotta seura voidaan rekisteröidä, suunnitellaan vastaista työtä yksityiskohdittain
y.m. Kaikille entisen Okkultisen Osaston
jäsenille lähetetään aikoinaan kiertokirje,
jossa heille tarjotaan tilaisuus liittyä Ruusu-Ristiin.
Tietäjä-lehti loka-joulukuu 1920 s. 382-383
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Kaksi Franz Hartmannin Adyarissa saamaa kirjettä Mestareilta

Pyrkimys vihkimykseen

Älä tunkeudu meidän piiriimme. Valmis-

taudu, mutta älä ikävöi päästä Mestarein
oppilaaksi (tsheelaksi), vaan odota kärsivällisesti, kunnes opetuslapseus laskeutuu
yllesi. Älä himoitse sitä, mikä tuo mukanaan rasituksia ja vaaroja, joita et tunne.
Monet ovat tänä vuonna tarjoutuneet meille oppilaiksi, mutta ei yksikään niistä, joita on koeteltu, ole koetustaan suorittanut;
sillä vihkimyksessä saavutettava henkinen
valo paljastaa sisäisen ihmisen ja saattaa
päivänvaloon sekä paheen että hyveen
vielä uinuvat siemenet. Uinuvat paheelliset taipumukset vievät vastaaviin tekoihin
ja kaiken loppuna on usein mielisairaus ja
itsemurha. Viidestä ”tsheelasta”, jotka väkisin ovat tunkeutuneet oppilaiksemme,
on kolmesta tullut rikoksentekijöitä ja kahdesta mielipuolet. Erään viimeisistä pelasti itsemurha mustaan magiaan vajoamasta,
mikä olisi ollut vielä kauheampi kohtalo.
Etsi puhtautta ja kuntoa ja vietä pyhää elämää. Mitä et koskaan voi saavuttaa omalla himollasi ja tahdollasi, tulee – niin pian
kuin olet siihen kypsä – itsestään osaksesi
kuolemattoman minäsi armosta, joka on
tosi tiedon valo.
M. (Morya)

Kehittyminen henkisesti

Ihminen on aatteista rakennettu ja aatteet
häntä johtavat. Onpa subjektiivinen maa-
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ilma jo fyysillisessä olotilassa ainoa todellisuus hänelle; sillä koko häntä ympäröivästä
maailmasta hän ei voi muuta tietää kuin sen,
mikä saapuu hänen tajuntaansa. Salatieteilijälle muodostuu tämä subjektiivinen maailma yhä enemmän todellisuudeksi, kuta
selvemmin hän käsittää ulkonaisen, objektiivisen maailman harhaksi ja Parabrahmanin
(ehdottoman jumaluuden) kaiken tosi olemukseksi. Sen tähden jokaisen, joka tahtoo
oppia tuntemaan luonnon salattuja (eläviä)
voimia pitää kohdistaa kaikki ponnistuksensa korkeimman ihanteen toteuttamiseen
uhrautuvaisuuden, ihmisrakkauden ja kaikkia luotuja käsittävän jumalallisen hyvän
tahdon avulla, sillä nämä ovat korkeimmat
maan päällä saavutettavat hyveet; ja olkoon
hänen ponnistuksensa uuttera ja herkeämätön. Kuta enemmän hän pyrkii kohoamaan
tähän ihanteelliseen olotilaan, sitä vahvemmaksi käy hänen tahtonsa, ja kun hän tällä
tavalla on kasvanut mestariksi itsehillinnässä ja on oppinut seisomaan omilla jaloillaan,
niin herää hänen aineellisessakin ruumiissaan taipumus vaistomaisesti tekemään vain
semmoista, mikä vastaa korkeinta ihannetta;
samalla hänen tekojensa kautta hänen tahdonvoimansa taas kaksinkertaisesti vahvistuu, koska luonnon kaikilla aloilla vallitsee
vaikutuksen ja vastavaikutuksen laki.
Salatieteessä ei ole kysymys tyhjistä teorioista, vaan käytännöllisistä saavutuksista.
Suurin osa ihmiskuntaa on vielä alemmalla

kehitysasteella ja etenee täydellisyyttä kohti, mutta ihmiset joutuvat lähemmäksi
päämäärää, kun he saavuttavat hienompia
aistimuskykyjä ja tulevat lähempään suhteeseen luonnon kanssa. Ihminen tulee
täydelliseksi, kun häntä elähdyttävä voima
vaikuttaa sopusoinnussa maailmankaikkeuden ainoan elämän kanssa. Kehityksen
päämäärä on ihmishengen muuttuminen ja

Sitä ei saavuteta silmänräpäyksessä, ei päivässä eikä vuodessa, vaan sarja perättäisiä
ruumistuksia tarvitaan ehkä syrjäyttämään
niitä vaikutuksia, joiden syyt ovat menneisyydessä, syyt, jotka henkevöitymistä
vastustavia seurauksia ovat aiheuttaneet.
Mutta kun opetuslapsen korkeimman elämän kaipuu ei ole vain mielen tunteellista
lainehtimista tai tieteellisen uteliaisuuden

lopullinen yhtyminen ikuiseen. Olisi muodostettava älyllinen veljesliitto, joka pitäisi
tätä päämäärää silmiensä edessä ja jonka jokainen jäsen kunnioittaisi sitä ihannetta, joka on ihmisen tosi olemus. Hyvä esimerkki
on parempi oppia, kun ihmisiä tahdotaan
johdattaa viisauden tielle. Yksimielisellä
yhteistoiminnalla voidaan henkisellä tasolla saavuttaa parempia tuloksia, jotka sitten
ilmenevät ulkonaisesti. Ensimmäinen askel
täydellisyyden tiellä on sisäinen puhdistus.

tyydyttämishalu, vaan luja päätös hallita
luontoaan, silloin päätökselle välttämätön
tarmo siirtyy ruumiista toiseen opetuslapsen jälleensyntymisten kestäessä, kunnes
hän lopulta päämääränsä saavuttaa.
					
K.H. (Kuthumi)
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Avoin kirje kaikille maailman teosofeille.
Veljet

Toivossa että ystävällisesti suotte anteeksi

ne kompastukset, joita mahdollisesti tulen
tekemään kirjoittaessani englanninkielellä,
joka ei ole äidinkieleni, mutta on Teosofisen Seuran virallinen kieli, – otan vapauden
lausua muutamia sanoja Teosofisen Seuran
tehtävästä, josta tänä vuonna tullaan keskustelemaan Maailman Kongressissa Parisissa. Arvelen, että Teille mahdollisesti olisi
mielenkiintoista kuulla, mitä mielipiteitä on
vanhalla teosofilla, joka asuu pienessä maassa kaukana Pohjois-Europassa, ja nämä ajatukseni tulen esittämään osaksi kysymyksen,
osaksi ehdotuksen muodossa.
Mitä uskoimme aluksi liittyessämme Teosofiseen Seuraan? Uskoimme päässeemme totuudenetsijäin veljeskuntaan, jossa ei tehnyt
eroa ei rotu, ei uskonto, ei yhteiskuntaluokka,
ei sukupuoli eikä väri. T. S:n oli sanottu olevan ”ehdottomasti lahkolaisuudesta vapaan
totuudenetsijäin yhtymän” ja sen jäsenten sanottiin ”osoittavan suvaitsevaisuutta kaikille,
yksin suvaitsemattomille ei vain osoitettuna
etuoikeutena, vaan täytettävänä velvollisuutena” (katso ”The Theosophist”in kansilehteä).
Me etsimme totuutta ja ymmärsimme, ettei
meistä kellään ollut käsissämme koko totuus.
Olimme veljiä tietämättömyydessä tai pienessä tietomäärässämme ja ihmisolentoina vain
rakastimme toisiamme ja annoimme anteeksi toistemme puutteet. Kuitenkin uskoimme
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varmasti, että totuus oli löydettävissä, sillä
olivathan olemassa nuo Siunatut Mestarit,
jotka olivat etsineet ja löytäneet, taistelleet
ja voittaneet. He olivat mittapuumme, ihanne, johon pyrimme. Ja he olivat täydellisiä
rakkaudessa niin hyvin kuin tiedossakin.
Elämä oli heidän koulunsa ja T. S. oli aivan
määrätty luokka tässä koulussa. Teosofinen
työ oli lyhyt tie heidän luokseen. Me elimme
henkisen puhtauden, inhimillisen veljeyden
ilmapiirissä.
Mutta sitten sattui erimielisyyksiä ja hajaannusta. Niin, jos olisimme olleet veljiä, jos
olisimme olleet suvaitsevaisia, niin ei erimielisyyden, epäsovun ja suvaitsemattomuuden
henki olisi päässyt meihin vaikuttamaan.
Mutta mitä teimme? Elimmekö ihanteemme mukaisesti?
Jos niin on, miksi sitten olemme jakautuneet
moneen eri seuraan? Miksi on siis aika ajoittain tapahtunut ero ja uuden seuran rakentaminen vanhojen periaatteiden pohjalle,
mutta toisen nimisenä? Miksi ovat syntyneet
Judge-seura, Temple-seura, Yleinen Veljeys,
Hartmann-seura, Amerikan riippumaton T.
S., Antroposofinen Seura, Kristillisten Mystikkojen seura, Ruusu-Ristin veljeskunta
j.n.e.? Ja miksi ovat nämä seurat enimmäkseen vihamielisiä toisilleen? Miksi puhuvat
he usein toisistaan vihamielisellä ja arvostelevalla tavalla?

On sanottu T. S:n tarkoituksena olevan ”materialismin vastustamisen ja uskonnollisen
mielen elvyttämisen”, joka tietysti oli tehtävä
ehdottomasti lahkolaisuudesta vapaassa hengessä. Mutta kuinka se on mahdollista, kun
on olemassa monia kilpailevia seuroja, jotka
julistavat samaa totuutta, mutta jotka kieltävät toinen toisensa? Maailma ei huomaa tässä piilevää huumoria, vaan kysyy: ”jos kerran
uskotte suvaitsevaisuuteen, niin miksi ette sitä
kohdista teosofiveljiinne?”
Älkää sanoko, ettei tämä ole
alkuperäisen T. S:n syy, vaan
siitä eronneiden jäsenien.
Tahdotteko todellakin väittää, etteivät nuo eronneet
jäsenet uskoneet suvaitsevaisuuteen, etteivät he olleet lahkolaisuudesta vapaita
totuudenetsijöitä? Ja jos sen
teettekin, niin muistakaa, että tämä näkökanta on omanne, mutta siitä ei seuraa, että
se on heidän kantansa.
Päinvastoin voimme pitää itsestään selvänä, että
eronneet jäsenet, Judgen,
Tingleyn ja Steinerin y.m.
kannattajat lujasti uskoivat
olevansa ja yhäkin pitävät itseään todellisina totuudenetsijöinä ja vieläpä
suvaitsevaisina ja laajamielisinä.
Kuulemme ulkopuolisten usein kysyvän: ”jos
kaikki olette teosofeja ja näette totuuden,
miksi sitten nimitätte itseänne eri nimillä teosofeiksi, antroposofeiksi ja ruusuristiläisiksi ja
miksi niin usein kiistelette ja olette erimieltä?”

Ja me lausumme mahtavia sanoja ”erilaisista
näkökannoista” ja ”totuuden monista puolista” mutta kun tosi tulee kysymykseen, niin
ajattelemme aina ja toisinaan tunnustammekin, että itse olemme ainoat oikean näkökannan puoltajat ja että rakkaat toisen nimen alla
kulkevat veljemme vaeltavat erehdyksessä ja
pimeydessä.
Olemme hyvin taipuvaisia ajattelemaan, että
oma teosofian ja okkultismin opettajamme
on ainoa tai ainakin paras, mutta unohdamme
välttämättömän
lisäyksen
”meille”.
Ja tästä johtuu, ettemme näe
totuutta. Emme huomaa,
ettemme ole ollenkaan suvaitsevaisia, että meidän on
melkein mahdoton olla suvaitsevaisia. Emme näe, että
totuuden etsimisemme vielä on todellakin hyvin epämääräistä ja että kiihkeitä
ponnistuksiamme kannattaa
pikemmin ulkonainen auktoriteetti kuin todellinen sisäinen tieto. Emme näe, että
kaiken pohjalla piilee aivan
alkuperäinen, epäveljellinen
suvaitsevaisuuden henki.
Sillä jos olisimme suvaitsevaisia, jos todella ymmärtäisimme, että totuudella on monta puolta
ja monet tiet vievät Roomaan, niin emmekö
tunnustaisi, ei ainoastaan ilman katkeruutta,
vaan todellisella sydämen ilolla, että samoin
kuin Valkoisessa Veljeskunnassa on monta
Mestaria, niin täytyy olla monta opettajaa ulkonaisellakin ihmiskunnalla?
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Emmekö silloin todella ilomielin myöntäisi,
että niin hyvin Mrs Besant kuin tohtori Steiner ja monet muut heidän kerallaan ovat päteviä okkultisia opettajia kukin omalla tiellään
ja että kukin heistä tunnetaan hedelmistään.
Emmekö silloin pidättyisi arvostelemasta ja
tuomitsemasta? Mikä syy meillä tosiaankin
on väittää, että Mrs Besant tai tohtori Steiner
tai joku muu olisi ainoa kykenevä okkultinen
opettaja? Tiedämmekö sen todella vai onko
arvelumme vain lausuttu auktoriteettiuskon
perusteella?
Meillä ei ole minkäänlaista ehdottoman
objektiivista mittapuuta eikä mitään jumalallisen puolueetonta arvostelulautakuntaa
määräämässä, onko joku opettaja nimensä
arvoinen. Meillä on vain puhtaasti inhimillinen mittapuu käytettävänämme. Meidän on
tunnettava heidät hedelmistään, loogillisista
ja epäitsekkäistä opetuksistaan, siitä myötätunnosta, rakkaudesta ja luottamuksesta, jota
he herättävät.
Itse asiassa ei ole mitään vaaraa siinä, että
asetamme toisen tai toisen okkultisen opettajan yläpuolelle kaikkien muiden. On hyvä,
että sen teemme. Mutta ei ole syytä ajatella,
että kaikki muut opettajat omaamme lukuun
ottamatta ovat enemmän tai vähemmän petkuttajia. Älkäämme etsikö vikoja muissa ihmisissä, antakaamme vaan oman valomme
valaista maailmaa.
Myönnätte, että tämä on järkevää puhetta.
Miksemme sitä sitten sovita elämäämme ja
opetuksiimme?
Emmekö kaikki ole veljiä? Emmekö tunne
toisiamme siksi, vaikka kuulummekin eri
seuroihin? Moninaisuus rikastuttaa eikä sitä
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tule halveksia. Mutta rakkaus alkaa kotona
ja kaikkien meidän, jotka olemme haarautumia samasta rungosta, teosofiasta, tulisi
elää rauhassa keskenämme. Meillä on suuri tehtävä edessämme ja meidän täytyy yhtyä tähän tehtäväämme. Eikö meidän tulisi
nousta yhtenä miehenä aikamme materialismia vastustamaan?
Niin tosiaankin, aikamme materialismia vastustamaan!
On sanottu Teosofisen Seuran ensimmäisen pykälän olevan ”Ihmisten yleisen veljeyden ytimen muodostamisen huolimatta
rodusta, uskonnosta, yhteiskuntaluokasta
tai väristä”. T. S. on yleismaailmallinen yhtymä ja julistamme, että tarkoituksemme on
muodostaa ihmisten yleisen veljeyden ydin.
Näyttää siltä kuin alkujaan olisimmekin uskoneet veljeyteen ja että tunsimme olevamme Kristusten ja Buddhojen seurassa.
Muistan unelman, joka minulla oli joitakin
vuosia sitten. Uneksin, että Teosofinen Seura sodan tullen olisi yhtenä miehenä rauhan
puolella, että kaikki T. S:n jäsenet olisivat
Kristuksen ja Buddhan seuraajia, että he julistaisivat ja saarnaisivat veljeyttä kesken sodankäyntiä ja että he olisivat maailmankansalaisia,
eivätkä kansalliskiihkoilijoita tai chauvinistejä. Uneksin, että kaikki teosofit kieltäytyisivät kantamasta aseita, käyttämästä väkivaltaa,
kieltäytyisivät tappamasta ja murhaamasta.
Uneksin, että Mestarit ja HPB olivat niin tarkoittaneet. Tämä oli tietysti vain unta ja heräsin todellisuuteen. Mutta minusta tuntui, että
tuollainen teosofinen suhtautuminen asiaan
olisi tuottanut maailmalle äärettömän paljon henkistä apua, joskin kaikki olisivat tulleet tapetuiksi (mikä tuskin olisi tapahtunut).

Tämä uneni oli liian kaunis ollakseen tosi fyysillisellä tasolla ja niin me teosofit
syöksyimme sotaan, tapoimme ja tulimme
tapetuiksi maallisen ”kunnian kentällä”.
Teimme velvollisuutemme kansalaisina ja
kuilu eri maiden teosofien välillä tuli yhä
laajemmaksi.
Ja vielä tänä päivänä ovat kansakunnat sodassa keskenään, kaikkialla jatkuvat vallankumoukset, eikä vielä ole maailmassa rauhaa.
Milloinka se tehdään? Ei ennenkuin me, jotka edustamme yleistä veljeyttä, taaskin pidämme toisiamme veljinä. Ei ennenkuin me
unohdamme kaikki riitamme ja erimielisyytemme, ei ennenkuin annamme toisillemme
anteeksi toistemme synnit. Kuinka voitte ajatellakaan, että ulkonainen ihmiskunta
pääsisi rauhaan, ennenkuin totuudenetsijöitä yhdistää veljellisen rakkauden yhteinen
side? Arvostelette itsenne liian pieniksi totuudenetsijöinä, jos arvelette, ettei mitään
merkitse, mitä te yksilönä ajattelette tai tunnette. Se merkitsee paljon. Se merkitsee äärettömän paljon, sillä totuuden etsijät ovat
ajattelun johtajia, ovat ihmisten johtajia. Ja
eikö Kristus ole ennustanut ajan tulevan,
jolloin sävyisät perivät maan? Ja keitä ovat
nuo sävyisät, jos eivät ole totuudenetsijöitä,
nimittäkööt he sitten itseään teosofeiksi, okkultisteiksi tai antroposofeiksi.

Vuosia sitten olisimme voineet ajatella,
että Teosofinen Seura taas avaisi ovensa
kaikille, jotka sen olivat jättäneet ja että se
kutsuisi heidät palaamaan yhtenä miehenä.
Niin olisi voinut käydä vuosia sitten, mutta nyt ymmärrämme, ettei T. S:n ovet koskaan olekaan olleet suljettuina, mutta että
T. S:n jäsenet, siinä toimivat yhtä hyvin
kuin siitä eronneet, eivät katselleet sen tarkoitusperiä ja tehtäviä samalla laajakantoisella silmällä kuin HPB ja H.S.O. Ja siis on
keksittävä uusi keino eronneiden ainesten
yhdistämiseksi, suuren Teosofisen Liikkeen eronneiden jäsenten yhdistämiseksi.
Uusi ratkaisu on keksittävä ylitsevuotavan
ilon tunteessa. Sillä eikö meidän tulisi kiitollisina siitä iloita, että alkuperäinen teosofinen liike on tullut niin rikkaaksi, niin
monipuoliseksi ilmennyksissään? Ei ole
valitettavaa, että niin monta seuraa on lähtenyt alkuperäisestä juuresta, päinvastoin
on se henkisen voiman ja alkuperäisen sysäyksen laajalle ulottuvien tarkoitusperien
paras todistus. Meidän on iloittava kaikesta hajaannuksesta, eroamisesta ja uudelleen luomisesta. Emme koskaan palaa
vanhoihin olosuhteisiin!

Totuudenetsijäin perheestä on nouseva tuon
suuren orvon, ihmiskunnan johtajat.

Tarvitsemme vain nyt uuden siteen, uuden
veljeskunnan, uuden ulkonaisen järjestön
tätä mahtavaa alkuperäistä sysäystä tukemaan, joka sysäys viime aikoina on jonkun verran pimitetty, mutta ei koskaan ole
muuttanut muotoa.

Kansainvälinen veljeys on vielä syntymättä, ja meidän on laskettava kansojen liiton
henkinen perusta. Meidän on ratkaisu löydettävä, meidän on lausuttava ensimmäinen
rauhan ja hyväntahdon sanoma.

Me tarvitsemme, – emme uutta seuraa vanhojen lisäksi, vaan – nykyisten seurojen
muodostamaa uutta liittoa, yhteistä lavaa,
jolla kaikki voisimme tavata. Muodostakaamme siis teosofisten ja samanhenkisten
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seurojen Yleinen Liitto tai Yhtymä kansainvälisine toimistoineen, kansainvälisine
aikakauskirjoineen sekä säännöllisesti uudistuvine maailman kongresseineen.
Keskinäinen voittomme tästä olisi suuri ja
olisi maailmankin voitto. Keskinäinen epäsopumme päättyisi, sillä itsestään selvää
on, etteivät yhteiseen järjestöön kuuluvat
sisarseurat enää toisiaan solvaisi. He kunnioittaisivat, auttaisivat ja kannattaisivat
toisiaan ja maailma tulisi henkisesti rikkaammaksi, sillä olisi silloin vain yksi suuri
yhdistetty rintama ajan materialismia vastassa. Eri seurojen ei silti tulisi jättää omat
määrätyt työsuuntansa. He jatkaisivat kuten tähän asti, yhä syventäen sisäisiä tutkimuksiaan, yhä laajentaen ja rikastuttaen
ulkonaisia suhteitaan. Mutta he eivät enää
katsoisi karsain silmin toisiaan, he näkisivät ja tuntisivat luontaisen, sisäisen veljeytensä.
Onko tämä ehdotus järkeä vailla vai onko
se viisas ja tarkoituksenmukainen? Jos se
on järjetön, jääköön se pohtimatta. Mutta
jos ei se ole vailla järkeä, niin lienee suunnitelma tosi ja hyvä. Älkää sanoko sitä epäkäytännölliseksi. Jos se on totuuden pohjalla,
niin ei merkitse mitään, onko se käytännöllinen tai epäkäytännöllinen. Totuus on aina
epäkäytännöllinen, ennenkun se pannaan
käytäntöön. Jos siis suunnitelma sisältää
totuutta, niin on se toteutettava.

Ja meidän on se toteutettava
Esitän, että tämä asia otettaisiin keskusteltavaksi Teosofisessa Kongressissa Parisissa
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Uutta

heinäkuun 23–26 päivinä tänä vuonna, ja
myöskin että siitä keskusteltaisiin kaikissa
maailman T. S. loosheissa. Ja esitän, että
suunnitelma otettaisiin käsittelyn alaiseksi
jokaisessa teosofisessa, antroposofisessa,
mystillisessä, ruusuristiläisessä, okkultisessa j.m.s. seuroissa, joka saa siitä tiedon. Lähetän tämän kirjelmän niin monen osoitteen mukaan kuin minulle on mahdollista
ja pyydän vakavasti teosofisten aikakauskirjojen toimittajia painattamaan sen omiin
lehtiinsä kukin omalla kielellään.
Minusta näyttää, kuin voisi Kansainvälinen
Liitto muodostua niinpian kun alkuperäinen teosofinen seura, T. S. Adyarissa, sitä
asianmukaisesti esittäisi. Kaikkien seurojen edustajat voitaisiin kutsua sen Liiton
ohjesääntöjä, asetuksia ja muita sääntöjä
laatimaan.

ja mennyttä aikaa

Kesäkurssit Jyväskylän
vanhalla temppelillä

Veljet, älkäämme koskaan unohtako, mitä vanhat roomalaiset sanoivat: concordia
res parvae crescunt, ja alkakaamme uusi aikakausi viribus unitis. Veljellisin terveisin,
teidän vilpitön

PEKKA ERVAST

Huopalahdessa

Kirjailija, Suomen Ruusu-Ristin johtaja,
Suomen Teosofisen Seuran Perustaja-ylisihteeri.
Osoite: Helsinki, Suomi.
Engl.suom. K.I.
Ruusu-Risti-lehti 1921/elokuu
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Franz Hartmann

Otteita kirjasta Magian salakouluja
ja okkultisia harjoituksia

H.

P. B:n välityksellä tehtiin muutamia
adeptien korkean koulun yleviä henkisiä totuuksia käsitettäviksi inhimilliselle ymmärrykselle: mutta jo on ymmärtämättömyys
saanut ne kouriinsa ja vääristellyt niitä. Tyhmyys on toimettomuuden
perusta, ahneus toiminnan aiheuttaja. Toinen ihmisluokka ei tahdo tietää
mitään valosta: he rakastavat pimeyttä ja pelkäävät tulevansa herätetyiksi
unelmistaan; he eivät tahdo, että raikas tuulahdus
”idästä” hajottaa heidän
pilvilinnansa. Toiset tahtovat käyttää itsekkäihin
tarkoituksiin sitä valonvälkettä, mikä heihin on
langennut: he luulevat
löytäneensä keinon, millä maailman silmissä
voivat loistaa; suuruudenhulluudessaan koettavat tehdä itsestään jumalia, käsittämättä,
että heidän ”itsensä” on harha ja niin muodoin suurin este todellisen tiedon tiellä.
Paitsi näitä kahta ihmisluokkaa on olemassa kolmas, jonka muodostavat petkuttajat.
Goethe sanoo: ”Ihme on uskon lempilapsi”. Taikausko ei tosin synnytä ihmeiden
tekijöitä, mutta sen sijaan monta väärää
profeettaa. Nämä käyttävät hyväkseen ihmisten vetäytymistä ”salaperäiseen” siten,
että joko julkisilla ilmoituksilla tai ”salassa
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pidettävillä kirjeillä” kääntyvät herkkäuskoisten puoleen, joiden kukkaroihin heillä
on hyvä silmä, ja kehottavat näitä antautumaan heidän ”salaiseen johtoonsa”. Tuon
tuostakin kuulee puhuttavan ns. ”okkulttisten koulujen” ja ”seurojen”
perustamisesta, joiden johtajat
lähemmin tarkastettuina osoittautuvat rappiolle joutuneiksi
ja ”väärin ymmärretyiksi” neroiksi, jotka ovat tarttuneet tähän viimeiseen toivottomaan
keinoon tullakseen mukavasti toimeen ja nyt ”tuntemattomina päinä” sanovat
haluavansa yksityisesti opettaa
maailman seitsemän viisaan,
Zarathustran ym. salaisuudet uteliaalle tutkijalle tämän
omaa ”uhrautuvaisuutta” vastaavaa rahasummaa vastaan. Tyhmyri, joka
menee ansaan, vihitään sitten enemmän tai
vähemmän naurettavilla juhlamenoilla keinotekoisesti ”valaistujen” liittoon, ja jollei
hänestä itsestään – mikä usein tapahtuu –
lopulta tule narri tai petkuttaja, niin jättää
hän pitemmän tai lyhyemmän ajan kuluttua
jälleen koko seuran, köyhempänä rahasta
ja itsekunnioituksesta, mutta rikkaampana
pettyneillä toiveilla saavuttamastaan kokemuksesta.
Välistä tavataan näiden ns. ”johtajien” joukossa henkilöitä, jotka toimivat hyvässä

uskossa, mutta tietämättömyydestä ja siten
itseäänkin pettävät. Näitä ovat ne, jotka uskovat keksineensä jonkun pienen okkulttisen salaisuuden (kuten esim. ajatuksen
kaukovaikutuksen, astraalivalossa näkemisen, astraaliruumiin itsetoiminnan ihmisen
nukkuessa yms.) ja nyt luulevat päässeensä
viisauden viimeiselle huipulle sekä olevansa kutsutut ihmiskunnan ainoiksi johtajiksi,
kun taas kokenut tietää, että tiedon kullakin
korkeammalla portaalla koko hänen siihen-

on pienin maan päällä, hän on oleva suurin taivasten valtakunnassa”, so. he eivät
tiedä, että juuri se, joka kaikista vähimmin
ajattelee omaa itseyttään ja omaa erikoista
olemistaan, hän on lähimpänä jumalallisen
rakkauden ja tiedon valtakuntaa.

astinen tietomääränsä näyttää mitättömältä
ja ettei kukaan muu ole ihmisten johtaja Jumalan luo kuin se, jonka Jumala itse omalla
äänellään on siihen kutsunut.

opetusmetodina on kokemus. ”Tuntemattomana päänä” tässä koulussa on pyhä henki, so. tiedon henki, joka tunkee läpi sielun
ja ilmestyy ihmisen sydämessä. Tässä koulussa on olemassa viisaiden yhdyskunta, ja
tämän yhdistyksen ”okkulttisuus” on juuri
siinä, ettei se ole mikään ulkonainen, näkyvä
yhdistys, vaan henkinen veljesliitto, jonka
jäseniä, vaikkeivät persoonallisesti tunnekaan toisiansa, lujasti liittää toisiinsa hyvään kohdistuvan rakkauden yhteinen side.

Kaikki tuommoiset seurat, yhdistykset, lahkot ja liitot, joiden päämääränä on petkutus
ja huijaus, saavat tukensa siitä taikauskosta, että ihmisen harhaperäisestä ”itsestä”
(persoonallisuudesta) voidaan tehdä jotain
suurta ja jumalallista. He eivät käsitä raamatunsanan salaista merkitystä: ”joka teistä

On olemassa vain yksi ainoa jumaltiedon
valo ja sen tähden myös vain yksi ainoa
koulu, jossa viisaus itse on opettajana: sen
kouluhuoneena on maailmankaikkeus ja sen
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Antti Savinainen

Kristinuskon ja teosofian apologia.
Laajennettu kirjaesittely.
Justin Brierley
Unbelievable? Why, after ten years of talking with atheists, I’m still a Christian. 2017.
Society for Promoting Christian Communications.

Johdanto

Justin Brierley toimii brittiläisen kristillisen ra-

dion juontajana. Brierleyn koti oli kristillinen
ja hän kävi koko lapsuutensa ajan kirkossa.
Hänen suhteensa kristinuskoon muuttui,
kun hän 15-vuotiaana sai kokemuksen Jumalan rakkaudesta. Brierley kiinnostui kristinuskon rationaalisista perusteista vasta
opiskellessaan Oxfordin yliopistossa, jossa hän tapasi monia uskonnosta kriittisesti ajattelevia ihmisiä. Kriittiset kysymykset
horjuttivat hänen uskoaan, mutta hän löysi
tasapainon luettuaan C. S. Lewisin¹ kristinuskoa puolustavia kirjoja, joita on julkaistu
myös suomeksi.
Brierley juontaa Unbelievable? -ohjelmaa,
jossa kristityt kohtaavat ateistit niin, että
kumpikin osapuoli saa esittää oman kantansa. Välillä ohjelmassa esiintyy eri suuntien kristittyjä, jotka keskustelevat ja joskus
väittelevätkin kristillisen opin tulkinnoista. Silloin tällöin ohjelmassa esiintyy myös
muiden uskontojen edustajia. Brierleyn tapa juontaa ohjelmaa on miellyttävä: hän

kuuntelee ja suhtautuu vieraisiinsa ja heidän
mielipiteisiinsä kunnioittavasti ja lähes aina
neutraalisti. Ohjelmaa voi helpoiten kuunnella podcast-muodossa². Se on saanut suuren suosion ympäri maailmaa; kuuntelijoina
on sekä kristittyjä että ateisteja (ja ainakin
).
yksi ruusuristiläinen teosofi
Brierley on kirjoittanut työstään kiinnostavan kirjan, jossa hän perustelee, miksi
on edelleen kristitty, vaikka on jo vuosien
ajan keskustellut kriittisten ateistien kanssa. Kyseessä on apologeettinen kirja eli kristinuskon järjestelmällinen ja rationaalinen
puolustus (sana apologia tarkoittaa puolustuspuhetta). Kristinuskon apologetiikkaa pidetään maailmalla tärkeänä, koska sillä on
varsinkin Yhdysvalloissa useissa teologisissa
tiedekunnissa professuureja. Esitän seuraavassa joitakin Brierleyn esittämiä perusteluja
kristinuskon puolesta ja tarkastelen niitä teosofian – erityisesti ruusuristiläisen teosofian – näkökulmasta. Pohdin myös kysymystä,
millaista voisi olla teosofian apologia.

¹ C. S. Lewis oli mm. Oxfordin yliopiston professori ja Narnia-sarjan kirjoittaja.
Hän oli ateisti, joka kääntyi kristinuskoon.
² https://www.premierchristianradio.com/Shows/Saturday/Unbelievable
³ Buddhalaisuus on ateistista siinä mielessä, että se ei tunnusta ikuista Luoja-Jumalaa. Useimmat buddhalaisuuden

Jumala ja maailmankaikkeus
Ateisti ei usko Jumalaan eikä mihinkään yliluonnolliseen; materiaalinen maailmankaikkeus on kaikki mitä on (poikkeuksena on
buddhalaisuus, joka on ateistista, mutta sisältää yliluonnollisia uskomuksia³). Kristillinen käsitys on metafyysinen ja teistinen: on
olemassa näkymätön todellisuus ja kaikkivaltias, persoonallinen Jumala.
Jumala on kristinuskon mukaan luonut
maailmankaikkeuden eli maailma ei ole ollut aina olemassa, eikä se ole syntynyt itsestään. Onko tästä mitään tieteellisiä viitteitä?
Ennen alkuräjähdysteoriaa (Big Bang) tieteessä ajateltiin, että maailmankaikkeus on
aina ollut olemassa. Nyt tiedämme varsin
suurella varmuudella, että havaittavissa oleva maailmankaikkeus on
saanut alkunsa hyvin kuumasta ja
pienestä alkutilasta (todisteena tästä ovat mm. maailmankaikkeuden
laajeneminen ja kosminen mikroaaltosäteily). Kristillisessä tulkinnassa
Jumalan on oltava maailmankaikkeuden alkusyynä. Lukijalle ei varmasti
tule yllätyksenä, että yleensä fyysikot eivät
jaa tällaista käsitystä.
Toinen fysiikkaan liittyvä argumentti liittyy luonnonlakeihin ja luonnonvakioihin:
ne vaikuttavat olevan juuri elämälle sopivia. Pienet muutokset tietyissä luonnonvakioissa (esim. painovoiman voimakkuus)
tekisivät nykyisen, hiilipohjaiselle elämälle
suotuisan maailmankaikkeuden mahdottomaksi. Mikään tunnettu fysiikan laki ei määrittele luonnonvakioiden suuruksia, vaan ne
voisivat periaatteessa saada kaikenlaisia arvoja. Olemmeko olleet vain onnekkaita, että saimme juuri oikein sovitetut fysikaaliset

parametrit? Brierley esittää tuoreen fysiikan nobelistin, Sir Roger Penrosen arvion
sille, että fysikaalisten parametrien arvot
olisivat sattumalta juuri oikeanlaiset: todennäköisyys tälle on 1: (10¹°)¹²³ (https://
www.youtube.com/watch?v=lU5-rhhyrag).
Kyseessä on todella, todella pieni todennäköisyys. On toki aivan mahdollista, että
tälle löydetään joskus fysikaalinen selitys.
Yksi mahdollinen selitys olisi multiversumi, jossa rinnakkaisia maailmankaikkeuksia
on valtava määrä. Näin kaikki mahdolliset
fysiikan lakien sallimat luonnonvakioiden
arvojen yhdistelmät voisivat toteutua. Me
satumme elämään juuri meille sopivassa
maailmankaikkeudessa. Monet huippufyysikot näyttävät uskovan tähän selitykseen.
Kristillisen uskon
puolustus on historian saatossa sortunut monta kertaa
vetoamiseen ”aukkojen Jumalaan”:
koska emme tiedä
jotakin, sen täytyy
olla Jumalan vaikutusta. Selitys on osoittautunut heikoksi, koska tieteellisen tiedon
lisääntyessä Jumalaan viittaavat aukot näyttävät täyttyvän. Suhtaudun jossain määrin
epäillen edellä esitettyihin perusteluihin,
vaikka Brierleyn esittämät argumentit eivät
olekaan suoraviivaista aukkojen Jumalaan
vetoamista.
Brierley kysyy, miksi jotakin on ylipäänsä
olemassa ja miksi maailmankaikkeutta on
mahdollista tutkia matemaattisen fysiikan
keinoin. Nämä ovat hyviä kysymyksiä, eikä niille ole esitetty yleisesti hyväksyttyjä
vastauksia. Kristityn vastaus on tietenkin

suuntaukset hyväksyvät jumalolentojen olemassaolon, mutta hekin ovat karman ja kehityksen alaisia.
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Jumala, mutta ateistia tämä vastaus ei luonnollisestikaan tyydytä. Ehkä yllättäen teosofian vastaus on samansuuntainen kuin
kristinuskon: maailma on järjestetty kosmos, jonka takana on suuri viisaus. Teosofia ei tunnusta persoonallista Jumalaa, mutta
puhuu kylläkin Universaalista Logoksesta.
Teosofian mukaan jumala ei ole kaikkivaltias, mutta hän on kaikkihyvä (Ervast, 1990).

Ihmisarvo, moraalin perusta ja tarkoitus
Brierley pohtii ihmisarvoa ja sen perustelua.
Hän kertoo, että 1970–luvun Bogotassa katulapset elivät viemäreissä. Militantit joukot
etsivät ja tappoivat heitä, koska katulapsilla
ei ollut mitään arvoa. Heidän tappamistaan
verrattiin täiden tuhoamiseen. Kristitty, varakas liikemies Jaime Jaramillo perusti kodin
lapsille ja pelasti heidät kadulta ja kuolemalta. Brierley kysyy, miksi (lähes) jokainen voi
huomata, että Jaramillo teki oikein ja lasten
tappajat väärin. Ateistisesta maailmankuvasta käsin ei ole helppoa perustella, miksi
tappajat tekivät objektiivisesti katsoen pahan teon, koska maailmankaikkeudessa ei
ateismin mukaan ole, eikä voi olla, mitään
absoluuttista moraalia. Ateistisen ajattelun
mukaan moraali ja etiikka perustuvat ihmisten välisiin sopimuksiin ja evoluution kehittämiin taipumuksiin. Brierley tuo esille, että
monet ateistit ovat sitoutuneet eettisiin periaatteisiin siitä huolimatta, että heillä ei ole
etiikalleen objektiivista perustelua.
Merkittävä skeptikko ja ateisti Sam Harris
on esittänyt kiinnostavan vasta-argumentin:
jos hyväksytään lähtökohdaksi tietoisten
olentojen hyvinvointi, tieteellä on paljonkin
objektiivista sanottavaa etiikan kysymyksiin.
Lukija voi Harrisin esittämästä lähtökoh-
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dasta päätellä, että hän on saanut vaikutteita
buddhalaisesta etiikasta. Ongelmaksi tässäkin jää se, että mikä naturalistinen periaate
velvoittaisi kaikkia olemaan kiinnostunut tietoisten olentojen hyvinvoinnista.
Brierley tarkastelee YK:n ihmisoikeuksien
julistusta, jonka 1. artikla toteaa: ” Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina
arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava
toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.” Brierleyn mukaan tässä esille tuleva ihmisen sisäinen arvo on perusteltavissa vain, jos Jumala
on olemassa, koska Jumala on kaiken moraalin ja hyvän perusta. Toisaalta Vanhan testamentin Jumala vaati tappamaan amalekilaiset
viimeiseen mieheen, naiseen, lapseen ja karjaeläimeen (1. Sam. 15:3; ks. esim. Taskinen,
2017), mikä heikentää argumenttia kristittyjen Jumalasta moraalin perusteluna.
Teosofiankin mukaan voidaan sanoa, että objektiivinen moraali tai etiikka edellyttää metafyysistä periaatetta, joka teosofiassa
esiintyy karman lain muodossa. Karman laki
osoittaa, että jokaisella teolla, sanalla, ajatuksella ja tunteella on laatunsa mukainen seuraus, joka ennemmin tai myöhemmin palaa
ihmiselle takaisin. Tätä kuvataan erinomaisesti pahojen tekojen osalta buddhalaisessa
Dhammapadassa (https://teosofia.net/ekirjat/Dhammapada.pdf, mietelause 127. s.
30):
Ei taivaassa, ei keskellä merta,
eikä vuorten rotkoissa
löydy paikkaa koko maailmassa,
missä voisi vapautua pahojen
tekojen seurauksista.

Karman laki ei kuitenkaan velvoita ihmistä toimimaan hyveellisesti. Syvällisempi
moraalin perustelu onkin löydettävissä ihmisten veljeydestä. Ihmiset – ja kaikki elävät olennot – ovat veljiä keskenään, koska
olemme perimmiltään kaikki yhtä: ihmisessä on ikuinen henki, jumalainen Itse, joka
on osa Universaalin Logoksen toista aspektia, Kosmista Kristusta. Hyvää on opittava
tekemään sen itsensä vuoksi, ei palkkion
(esim. hyvän karman) toivossa tai mistään
muustakaan itsekkäästä syystä. Näinhän
myös kristityt ajattelevat.
Kysymys elämän tarkoituksesta kietoutuu edellisiin pohdintoihin. Ateistisesta
näkökulmasta elämällä ei ole mitään syvempää tarkoitusta. Evoluutiobiologi ja
johtava ateisti Richard Dawkins esittää asian karusti (https://www.goodreads.com/
quotes/22201-the-total-amount-of-suffering-per-year-in-the-natural, käännös AS):
”…pohjimmiltaan [maailmankaikkeudessa] ei ole suunnitelmaa, tarkoitusta, hyvää
eikä pahaa, on vain säälimätön välinpitämättömyys”. Toki tästä huolimatta ateisti
voi löytää omalle elämälleen subjektiivisen
tarkoituksen. Brierley esittää, että kristitylle elämän tarkoitus näyttäytyy osallisuutena
Kristuksen elämästä ja ylösnousemuksesta.
Tämä uusi elämä ei ala kuolemanjälkeisessä
elämässä, vaan se alkaa jo tässä elämässä.
Brierleyn edustama kristinuskon tulkinta
on ruusuristiläisestä näkökulmasta varsin
myönteistä, mutta siinä ei tule selvästi esiin
kristillisen elämän prosessiluonne, joka ilmenee luterilaisuuden opissa pyhityksen asteista ja ortodoksisessa kilvoitteluelämässä.
Ortodoksisuudessa ajatellaan, että elämän
tarkoitus on kasvaa Jumalan kuvasta Juma-

lan kaltaisuuteen. Tämä edellyttää ihmisen
aktiivista ponnistelua, jota ruusuristiläiset
kutsuvat puhdistuksen tieksi. Toisaalta ortodoksisessa kirkossa saatetaan ajatella, että
tie kuvasta kaltaisuuteen voi tapahtua vain
kirkon sisällä ja yhteydessä. Tästä on mielenkiintoinen Valamon munkki Isä Antonin
pohdinta kirjassa Hiljaisuus ja huuto (AnttilaMarkkanen, 1985, s. 36–37):
– Minun on pakko kysyä, kuinka ainoastaan
meidän kirkkomme yksin on oikeauskoinen, kun
muiden uskontojen ihmisissä on ilmiselviä havaintonäytteitä enkelimäisestä hyvyydestä. Täällä
[Valamossa] kävi kaksi buddhalaista. Lempeitä,
nöyriä, puhdaskatseisia. Kuinka vääräuskoisuus
tai epäjumala voisi palvelijoissaan sellaista hengen
puhtautta säteillä?
Tähän Anttila-Markkanen vastaa ajatuksissaan: ”Se säteily heijastuu uskontojen
rajoista välittämättä kaikista Jumalaan suuntautuneista kasvoista”. Tässä ilmenee ajatus, jota teosofia tahtoo korostaa: Totuus
on uskontoja korkeampi.

Jeesuksen elämästä ja ylösnousemuksesta
Brierley tarkastelee kolmea (ei-kristillistä
käsitystä) Jeesuksesta: Jeesus guruna, Jeesus
kapinallisena ja Jeesus aviomiehenä. Näistä
kolmesta vain Jeesus guruna on tämän esityksen kannalta kiinnostava. Brierley tarkastelee lyhyesti Deepak Chopran kirjaa
Jesus: A Story of Enlightenment, jossa Chopra kirjoittaa ajasta Jeesuksen elämässä, josta
Raamattu ei kerro mitään (”kadonneet vuodet”). Chopra tulkitsee Jeesuksen elämää
itämaisen mystiikan viitekehyksestä käsin
ja esittää, että Jeesus saavutti Jumala-tietoisuuden, ykseyden Jumalan kanssa, minkä
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jälkeen hänestä tuli henkinen opettaja eli
guru. Kyseessä on Brierleyn lainaaman arkeologian asiantuntijan mukaan Jeesuksen
New Age -versio, joka on kyllä yhteensopiva gnostilaisen Jeesus-kuvan kanssa,
mutta hyvin vieras ensimmäisen vuosisadan juutalaiselle kulttuurille ja klassiselle
kristinuskolle.
Mikä on ruusuristiläinen eli Pekka Ervastin tulkinta Jeesuksesta? Se on Brierleyn
edustaman kristinuskon näkökulmasta gnostilainen tulkinta. Pekka Ervastin
mukaan Jeesus oli ensimmäinen ihminen,
jossa Kristus tuli täysin eläväksi. Hän toi
Kosmisen Kristuksen maapallon auraan
lähelle kaikkia ihmisiä (myös Rudolf Steiner esitti asian likimain samalla tavalla).
Tämän jälkeen on ollut mahdollista saavuttaa korkeamman minän kristustietoisuus päivätajunnassa, kun se aikaisemmin
oli mahdollista vain näkymättömässä maailmassa.
Apostoli Paavali toi hyvin selvästi esille, että ilman Jeesuksen ylösnousemusta ei olisi
kristinuskoa. Brierley tuo esille seikkoja,
jotka antavat tukea tai ovat yhteensopivia
sen kanssa, että Jeesuksen ylösnousemus
ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen jälkeen
olisi tosiasia. Tällaisia seikkoja ovat mm.
ristiinnaulitsemisen historiallisuus, Jeesuksen seuraajien – nimenomaan naisten
– löytämä tyhjä hauta ja opetuslasten kohtaaminen ylösnousseen Jeesuksen kanssa. Brierley tarkastelee myös mahdollisia
selityksiä, jotka haastavat ylösnousemustulkinnan (esim. Jeesuksen seuraajat menivätkin väärään hautaan ). Käsittääkseni
teosofiassa Jeesuksen ylösnousemus tulkitaan allegorisesti, kun taas Ervastin ja
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Steinerin opetuksissa ylösnousemusta
pidetään realistisena tapahtumana, joka
muutti ihmiskunnan henkistä historiaa.
Toki näiden henkisten opettajien tulkinta
ylösnousemuksen merkityksestä poikkeaa
klassisen kristinuskon tulkinnoista.

Mestariksi ja esoteerisessa kristinuskossa
kristusihmiseksi. Taivasten valtakunta on
jokaisen ihmisen tajunnassa, joka on päässyt siitä osalliseksi. Se on ikuista elämää,
joka ei riipu siitä, onko ihminen maan päällä tai näkymättömässä maailmassa.

Taivas ja helvetti

Teosofian apologia

Klassisen kristinuskon mukaan uskovat
pääsevät taivaaseen ja uskosta osattomat joutuvat ikuiseen kärsimyshelvettiin,
täysin riippumatta heidän elämästään tai
luonteestaan. Brierley hylkää kummankin tulkinnan epäraamatullisena käsityksenä. Hän ajattelee, että taivas merkitsee
elämistä taivasten valtakunnassa, jossa
Jeesus on kuninkaana. Tällä Brierley ilmeisesti viittaa tuomiopäivän jälkeiseen
aikaan, koska hän käyttää taivaasta ilmaisua ”renewed creation”, joka merkitsee ”uudistettua luomista”. Jos tulkitsen
Brierlya oikein, kyseessä ei ole kuolemanjälkeinen taivastila. Entä mitä tapahtuu
ei-uskoville? Brierley ei usko helvettiin
em. merkityksessä, vaan ne, jotka eivät
tahdo elää taivasten valtakunnan kuninkaan alaisuudessa, kohtaavat annihilaation eli heidän olemassaolonsa lakkaa.
Tämä on paljon armollisempi näkemys
kuin perinteinen helvettikäsitys. Jotkut
tutkijat ovat esittäneet, että Jeesus ja Paavali olisivat olleet annihilaatio-opin kannalla (esim. Ehrman, 2020).

Teosofia oli Suomessa Ervastin elinaikana
yllättävän hyvin esillä kulttuurissa ja lehdistössä. Monet sen ajan merkittävät taiteilijat
saivat teosofiasta inspiraatiota, kuten tulee
hyvin esille Turun yliopiston Uuden etsijät -tutkimushankkeen julkaisuista (esim.
Kokkinen & Nylund, 2020). Teosofia on
ollut Suomessa pitkään
poissa kulttuurin valtavirrasta, mutta nyt on
nähtävissä teosofian uusi
tuleminen tiedeyhteisön
kiinnostuksen heräämisen myötä. Tilanne on siten muuttunut teosofialle
suotuisampaan suuntaan:
joitakin vuosikymmeniä sitten esimerkiksi
Eino Leinon yhteyksiä teosofiaan ja Ervastiin ei tuotu kirjallisuuden tutkimuksessa
esille, kuten Gullman (1990) tutkimuksessaan osoittaa. Kenties aika olisi nyt kypsä
teosofian apologialle.

Teosofian kanta taivaaseen ja helvettiin
on täysin erilainen kuin Brierleyn tai klassisen kristinuskon: ikuista helvettiä ei ole
olemassa, eikä ihmisessä oleva kuolematon henki voi tuhoutua. Ihminen kehittyy
jälleensyntymästä toiseen kohti täydellistä ihmistä, jota teosofiassa kutsutaan

Millaista olisi teosofian apologia eli puolustuspuhe? Ensiksi olisi tärkeää katsoa
kriittisesti, mitkä modernin teosofian opit
ovat aikaan sidottuja ja mitkä todella edustavat ikuista viisautta. Esimerkiksi varhaisen teosofian tieteelliset lausunnot ovat
monelta osin virheellisiä tai vanhentuneita (Savinainen, 2019). Toinen tärkeä seikka on kieli: teosofian käsitteet ovat yli sata
vuotta vanhoja, eivätkä ne avaudu helposti.

Tämän vuoksi tarvitaan teosofian esittämistä nykyaikaisella kielellä. Tästä on kyllä olemassa teosofisessa kirjallisuudessa lupaavia
esimerkkejä: Suomessa Mauri Lehtovirran
Jeesuksen jooga (2009), Yhdysvalloissa Edward Abdillin The Secret Gateway (2005) ja
Englannissa Tim Wyattin Cycles of Eternity
(2016).
Teosofialla on paljon annettavaa nykyajan
ihmiselle. Teosofian esittämä positiivinen
tulkinta jälleensyntymisestä ja karman laista
on hyvin tärkeä ja aina ajankohtainen (nämä opit ovatkin löytäneet tiensä ihmisten
ajatteluun muodossa tai toisessa ainakin
länsimaissa). Jos jälleensyntyminen on totta, moni
ihmiselämän kysymys saa
vastauksen, joka poikkeaa voimakkaasti ateistisen
maailmankatsomuksen ja
kristinuskon opetuksista.
Pidän myös kysymystä kuolemanjälkeisestä elämästä tärkeänä:
mikä ihmistä todella odottaa kuoleman
jälkeen? Ateisti vastaisi, että ei mikään ja
toisaalta kristillinen kanta tuli jo edellä esille. On hyvin kiinnostavaa, että sekä jälleensyntymisestä että kuoleman prosessista on
olemassa tieteellisesti kerättyä empiiristä
näyttöä lasten jälleensyntymismuistojen ja
kuolemanrajakokemusten osalta. Näihin
liittyvät havainnot ovat suurelta osin teosofisten opetusten kanssa yhteensopivia.
Ervastin esittämä näkemys kuolemanjälkeisestä elämästä tulee esille esimerkiksi
teoksessa Marjanen ym. (2016). On syytä
mainita, että kuolemaa koskevien teosofisten tiedonantojen ajatellaan perustuvan
henkiseen havaintoon, joten ne edustavat
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tietynlaista empiiristä tietoa; on tietysti eri
asia, hyväksyykö lukija tämän väitteen.
Teosofia tarjoaa maailmankatsomuksen, joka näkee eri uskonnot saman puun oksina
ja kaikki ihmiset veljinä riippumatta mistään
erottavista tekijöistä. Tämä on maailmaa
yhdistävä visio, joka on hyvin yhteensopiva YK:n ihmisoikeuksien julistuksen kanssa (kenties tämä julistus oli jossain määrin
teosofian inspiroima). Teosofian apologia
sisältää ihanteen, jonka moni voi maailmankatsomuksestaan riippumatta tunnistaa oikeaksi. Teosofia nimittäin esittää ihmiselämälle
ylevän päämäärän: kasvaa viisaudessa, tiedossa ja myötätunnossa täyden ihmisen mittaan,
niin että voisi tulla ihmiskunnan palvelijaksi.

Marjanen, Jouni, Savinainen Antti ja Sorvali Jouko (toim.) (2016). Kuolema ja
kuolemanjälkeinen elämä. Otteita Pekka
Ervastin esitelmistä ja kirjoituksista. Ruusu-Ristin kirjallisuusseura, Helsinki. Saatavissa internetistä osoitteesta https://
teosofia.net/e-kirjat/Pekka_Ervast-Kuolema_ja_kuolemanjälkeinen_elämä.pdf.

Hilda Pihlajamäki

Maria Martinmäki
kukittaa Sven Krohnin
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Ahti Eino Karjalainen
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Janne Romppainen

Herkkä sielu herää eloon.
Erik Gullman: Totuus on korkein hyve – Pekka Ervastin elämäkerta.
Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry. 2020
” Ja kun kuljin Aleksanterille päin, niin tein tämmöisen huomion: minä olin ulkopuolella itseäni, siis sitä hyvin
pientä poikaa ja ulkopuolella äitiä. Minä tästä syrjästä
katselin. Ylhäällä takana tunsin osaavani selvemmin
ja paremmin tehdä havaintoja kuin tuossa pienessä
ruumiissa.”
Erik Gullmanin tekemään tutkimukseen perustuva elämäkertateos Totuus on korkein hyve
– Pekka Ervastin elämänkerta sieppaa lukijansa
monipolviselle ja ihmeelliselle matkalle. Tuon taipaleen ja neljännelle sadalle yltävän sivumäärän
aikana ehditään tutustua perusteellisesti edellisen vuosisadan vaihteessa vaikuttaneeseen
totuuden etsijään ja nähdä ja kokea ihmeellisiä
asioita.
Heti ensi sivuilta alkaen lukijan eteen piirtyy
kuva herkkäaistisesta ja lahjakkaasta lapsesta,
joka tuntuu menestyvän lähes kaikessa mihin
ryhtyy. Tämä kuva säilyy kauttaaltaan positiivisena, liki säröttömänäkin läpi koko teoksen:
työteliäisyys, ahkeruus, sovinnaisuus ja idealismi pysyvät Pekka Ervastin määrittävinä luonteenpiirteinä loppuun saakka.
Kenties keskeisimpänä kaikista saadaan havaita
Ervastin persoonan magneettisuus. Kun nuoren miehen ura etenee julkiseen vaiheeseensa,
kuulijoita riittää vuosikausiksi, hän nauttii laajaa arvostusta ulkomaita myöten ja myös hänen
henkilökohtaisesti kokemansa asiat tunnutaan
lähipiirissä hyväksyttävän todellisuudeksi varsin
kitkattomaksi. Kuitenkaan missään ei mainita,
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että hänen saarnansa tai esitelmänsä olisivat olleet kovaäänisiä, tuomitsevia tai pelottavia, eli
suoranaiselta populistiltakaan Ervast ei vaikuta.
Hänen karismansa tuntuu olleen lajiltaan yhtä
runsasta kuin valoisaakin.
Lukijana miettimään jää tosin, missä määrin
tällainen henkilö on sitten aiheuttanut vastareaktioita: teoksen viittaukset keskinäisiin erimielisyyksiin jäävät suhteellisen vähäisiksi ja
enemmän opillisiin kuin persoonakysymyksiin
liittyviksi. Olettaa voisi, että suosittu ja johtaviin asemiin aktiivisesti hakeutuva henkilö
nostattaa vääjäämättä myös henkilökohtaisen
opposition, vallankin kun taloustilanne ja muut
olosuhteet olivat hyvin haastavia useissa tilanteissa. Oliko Ervastilla todella poikkeuksellinen kyky saada ihmiset pitämään itsestään vai
onko niin, ettei kärhämiä ole dokumentoitu?
Kaikkiaan ehkä jokin aikalaiskuvaus tai muisto
Ervastista puhujana, keskustelukumppanina tai
illanviettoseurana olisi voinut tarkentaa eläväistä kuvaa entisestään. Jos tällaista kuvausta ei ole
löydettävissä, kirjoittajien oma pohdiskelu siitä,
mitä hänen persoonastaan olisi kaiken perusteella pääteltävissä, voisi olla kiinnostavaa. Toki
tällainen ratkaisu samalla nakertaisi teoksen objektiiviseen tähtäävää otetta, ja toisaalta uskon,
ettei lukijan saama vaikutelma nytkään mene
pahasti vikaan.
Kerronnalliselta ratkaisultaan teos luottaa
yksityiskohtien ja anekdoottien runsauteen.

Lähestymistapa on ehdottoman toimiva: sivut
kääntyvät vauhdilla. Kun erilaisia kokouksia,
puhetilaisuuksia, hengellisiä kokemuksia ja
matkoja kuvataan tarkoin, kerronta elää ja
hengittää ja samalla vakuuttaa lukijan kirjoittajan vankasta perehtyneisyydestä. Toistuva
henkilöihin etunimellä viittaaminen niin ikään
lähentää lukijaa kohteiden kanssa teoksen uskottavuuden ja objektiivisuuden siitä kärsimättä. Lukija tuntee, kuinka samassa rytmissä
teoksen kanssa hengittää elävä Pekka Ervast.
Vaikka kyse on laajasta teoksesta, vääjäämätöntä on, että jotkin näkökulmat jäivät tarinan
edetessä vähemmälle huomiolle. Teoksen alkupuolella mainitut Ervastin perhesuhteet ja
näkemykset avioliitosta ja rakkaudesta unohtuvat matkan varrelle.
Teoksen painopiste on selvästi päähenkilön persoonassa ja toiminnassa, mutta myös
opetukset jättävät lukijalle purtavaa. Nuoren
Pekan eksistentialistista filosofiaa lähelle tulevat ajatukset ovat edelleen hämmästyttävän
tuoreita ja Kalevalan vaihtoehtoiset tulkinnat
aiheeseen aiemmin perehtymätöntäkin nyky-

lukijaa kiinnostavia.
Osin juuri ajatusten tuoreudesta virinnyt kysymys onkin, miksi uudempi aika on unohtanut
Pekka Ervastin. Kenties kirjoittajan tai teoksen toimittaneen työryhmän loppusanat olisivat voineet valaista tätäkin aihetta – tai kenties
analyysiteoksen aika on toisella kertaa.
Totuus on korkein hyve – Pekka Ervastin elämänkerta
on sanalla sanoen mielenkiintoinen lukukokemus. Se tavoittaa hyvän elämäkertateoksen
tärkeimmät kriteerit: teos onnistuu herättämään toisella aikakaudella eläneen henkilön
uskottavasti eloon, ei pelkkinä vuosilukuina ja
nimin, vaan ihmisenä. Laadukkaan teoksen tavoin Pekka Ervastin tarina yltää myös päähenkilönsä ulkopuolelle ja pakottaa kysymyksen,
mitä hänen vaiheistaan olisi opittavissa ja mitkä karismaattisen pohdiskelijan näkemyksistä
pätevät edelleen. Vastaukset näihin kysymyksiin riippuvat yksin lukijasta.
Kirjoittaja on äidinkielen opettaja, kirjailija, käsikirjoittaja ja urheilutapahtumien juontaja. Ervastin elämäkerran lukeminen oli kirjoittajan ensikosketus teosofiaan.

UUSI ELÄMÄKERTA PEKKA ERVASTISTA!
Ruusu-Ristin perustaja
Pekka Ervast (1875 –
1934) kuuluu niiden
harvinaislaatuisten
kulttuuri-ihmisten
joukkoon, jotka ovat
pyrkineet saattamaan
omat syvähenkiset
kokemuksensa yleisesti
ymmärrettävään
muotoon. Hän esitti
henkiset ja mystiset
kokemuksensa maailmankatsomuksensa ja
toimintansa lähtökohdaksi. Tässä hän
poikkesi tieteen ja myös
perinteisin uskonnon
tavasta ymmärtää
olemassaoloa ja ihmisen
elämää.

Pekka Ervast oli
suomalaisen teosofisen
liikkeen pioneeri, joka
jätti jälkeensä laajan
kirjallisen tuotannon.
Ervastin vaikutus
suomalaisessa
yhteiskunta- ja
kulttuurielämässä on
ollut merkittävä.
Teosofisen Seuran
tunnuslauseena on
"Totuus on korkein
uskonto". Ervast esitti
tämän myös muodossa
"Totuus on korkein hyve".
Tällä hän halusi korostaa
henkisen elämän
ehdotonta eettistä
perustaa.

Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura 2020, 333 sivua, 30 €
Tilaukset: AATMA 09 – 693 3339, www.aatma.fi
ja muista hyvin varustetuista kirjakaupoista
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Joulupuu

Minut korvesta pirttihin kannettiin,
mut korpeen mun juureni jäivät.
Hopeat, korut oksille annettiin,
niiss' siinnän nyt yöt sekä päivät,
ma virkistän vanhain ja nuorien mieltä,
ma haastan korpien hiljaista kieltä,
huminaa salometsien, suurten ja sankkain,
johon heimoni jäi, rotu veljien vankkain.
Kohoamme kohdussa korpien vyön,
pyhä aurinko päällä, ja tähdet yön,
humisee kesät, talvet yllämme tuuli,
tuhannet tarut kaukaiset korvamme kuuli.
Suku ihmisten ympärillämme vaihtuu,
kevät saapuu ja syys, suvi, talvikin haihtuu,
me yksin elämme iästä ikään,
ei rikkoa voi ikirauhaamme mikään,
ei myrskyinen syys, sävel paimenen torven,
on kuolematon rotu korkean korven.

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

Ase ihmisen meidät vaikk' kaataa voi,
humisten ikilaulumme sentään soi,
tuviss' ihmisien sävel korpien soittaa,
sävel ihmeellinen, sanat kaikki mi voittaa,
inehmon sanat, jotka voi vilppiä haastaa,
levon, rauhan toisen rinnasta raastaa,
sanat valheelliset, tylyt, jotka vain saastaa
levittää ylt'ympäri, huokuen hyytä,
kateutta karsasta, soimaa ja syytä.

Aarni Kouta
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Sävelissämme soi lepo lempeä, lauha,
syvä kuin sinervän salon suunnaton rauha,
lepo luonnon, mi kutsuu ja kiehtoo kuin syvyys,
herättää, hymyää kuten korkein hyvyys.
Sanomaa Jumalan ikirauhan me tuomme:
tylyt torjumme vallat, ja valkeutta luomme,
teot ihmisien hyviks tahdomme muuttaa,
elon hetteisiin hänen juurensa juuttaa.
Inehmossa mi ainetta, maahan se vaipuu,
vie korkeuteen hänet henkensä kaipuu.
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Uuno Pore

Ruusu-Ristin tarkoitus

Kun me yritämme etsiä ja rakentaa itsellem-

me maailmankuvaa, joka selvittäisi meille
olemassaolon arvoituksen, luomisen salaisuuden, ihmisen probleeman, ehdottoman
paikkansa pitävällä tavalla, niin mitä saamme
ihmisiltä vastaukseksi?

Eräs tunnusmerkki on yhteinen varsinkin sivistyneiden ja oppineiden vastaukselle kautta
koko maailman, ja se on seuraavanlainen: ”Tietomme on aina suhteellista,
vaillinaista; me emme tiedä varmaa
ja ehdotonta vastausta noihin kysymyksiin. Maailmankuvammehan on
jatkuvasti muuttunut historian kuluessa, nähtävästi kuitenkin kehittynyt
yhä lähemmäksi oikeaa ja ilmeisesti
tulevaisuudessakin tiedon laajentuessa edelleen lähestymään totuutta. Mutta
mitään absoluuttista tietoa meillä ei ole eikä
koskaan tule olemaankaan.”
Kun Helena Petrovna Blavatsky viime vuosisadan viimeisellä neljänneksellä yhdessä
eräiden ystäviensä kanssa sai tehtäväkseen
panna alulle teosofisen liikkeen ja perusti v.
1875 Teosofisen Seuran, se oli selvä taisteluhaaste tuolle skeptiselle ja pessimistiselle
käsitykselle, sillä hän julisti rohkeasti, että
tieto absoluuttisesta totuudesta on ollut ja
edelleenkin on olemassa, ja että ihmisen
on mahdollista päästä siitä perille tutkimalla maailman suurten uskontojen perustajien
ja suurten filosofien alkuperäisiä opetuksia.
Kaikki olemassa olevat uskonnot ovat vuo-
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sisatojen ja -tuhansien kuluessa rappeutuneet jopa täysin vastakkaisiksi, mitä ne olivat
alkuaan. Tutkikaa niiden perustajien alkuperäisiä opetuksia. Ehdoton tieto on saavutettavissa. Näin puhui ja kirjoitti H.P.B.
Ruusu-Risti tunnustautuu aatteellisesti kuuluvansa tähän H. P. Blavatskyn alulle panemaan teosofiseen liikkeeseen, ja pääosa sen
perustajista, kun Ruusu-Risti v. 1920
perustettiin, oli Teosofisen Seuran
jäseniä. Ja ennen muuta PerustajaJohtajamme kirjailija Pekka Ervast
oli ollut Suomen Teosofisen Seuran
perustaja ja pää eli ylisihteeri monen
vuoden ajan.
En halua viipyä kovin kauan niissä
monissa syissä, jotka johtivat eroomme kansainvälisestä Adyarin Teosofisesta Seurasta.
Mainitsen tässä lyhyesti vain kolme asiaa,
joita emme voineet hyväksyä, vaan katsoimme lopulta raskain mielin eron olevan ainoa
ratkaisu.
Ensiksikin Krishnamurtin tapaus. Teosofisen Seuran johto (mm. Annie Besant ja
Leadbeater) alkoivat julistaa, että Kristus on
tuleva uudelleen maan päälle ja ottava haltuunsa intialaisen nuorukaisen Krishnajin
persoonallisuuden. Sen käsityksen mukaan
mikä Pekka Ervastilla ja hänen ystävillään
oli H.P.B:n teosofiasta ja Kristuksesta, tuo
oli selvää harhauskoa.

Toinen syy liittyy läheisesti tähän, sillä Saksan Teosofisen Seuran ylisihteeri tohtori
Rudolf Steiner ei hänkään suhtautunut suopeasti Krishnamurti-touhuun, vaan kielsi hänen kannattajiensa toiminnan omassa Saksan
seurassaan. Teosofisen Seuran pääjohto erotti Steinerin kannattajineen, jotka perustivat
itsenäisen Antroposofisen Seuran. Tulevien
ruusuristiläisten sympatiat olivat silloin Steinerin kannalla.
Kolmaskin syy liittyy oikeastaan sisäisesti tähän, sillä kun ensimmäinen maailmansota
syttyi v. 1914, Teosofisen Seuran johto riensi
ilmoittamaan, että Englanti ja ympärysvallat
taistelevat ’valkoisten’ puolella, mutta että
Saksa ja keskusvallat ovat ’harmaitten’ asialla;
tosi teosofien oli kaikin tavoin tuettava ympärysvaltoja. – Ja meillä kun oli – ja edelleenkin on – se käsitys, että valkoiset voimat eivät
sekaannu politiikkaan eikä sotaan, vaan ovat
todellisia rauhan puolustajia.
Perustamisestaan lähtien Ruusu-Risti on ollut täysin itsenäinen eikä siis ota vastaan
määräyksiä miltään kansainväliseltä johdolta,
vaikka se on tarjonnut yhteistyötä kaikille teosofisille seuroille kunkin seuran tasa-arvon
ja itsenäisyyden pohjalta.
Eräs tärkeä seikka on myös heti alkuun tässä syytä mainita. Koska Teosofisen Seuran
perustajat H.P.B. ja Olcott olivat kääntyneet
buddhanuskoon, monet muutkin jäsenet heidän esimerkkiään matkien tekivät saman,
niin että koko seura sai vähitellen itämaisen
sävyn. Kristinuskon vaikutus jäi vähemmälle.
– Jo Teosofiseen Seuraan kuuluessaan Pekka Ervast ja hänen ystävänsä aivan alusta asti
olivat noudattaneet Blavatskyn ohjetta, et-

tä jokaisen teosofin tuli tutkia teosofian valossa oman uskontonsa perustajan todellisia
opetuksia ja elämänohjeita sekä päästä niistä
perille sekä sitten yrittää elää niiden mukaisesti. Siten Suomen Teosofisessa Seurassa
jo alun perin oli kuin kaksi linjaa, tuo yleinen Teosofisen Seuran ylijohdon edustama
enemmän itämainen, sekä Pekka Ervastin ja
hänen ystäviensä edustama länsimainen eli
kristillinen suunta. Kun uusi seura sitten v.
1920 perustettiin, sille valittiin nimeksi ”Ruusu-Risti” tarkoittamaan nimenomaan tuota
okkultismin länsimaalaista ja kristillistä suuntausta, jonka alkulähde nähtiin jo muinaisessa Egyptissä ja ilmaus sittemmin esimerkiksi
1400-luvulla Christian Rosenkreutzin rosenkreutziläisyydessä. Pantakoon muuten merkille tuon nimen sanallinen merkitys Christian
– kristillinen, Rosenkreutz – ruusuristi, siis:
kristillinen ruusu-risti.
Teosofisen liikkeen mottona on ikivanha intialainen lause: Saatjaan naasti paroo dharmah, joka on yleensä tulkittu: ”Totuus on
korkein uskonto” tai ”Ei ole uskontoa totuutta korkeampaa”. Pekka Ervast tahtoi sen
käännettäväksi seuraavasti: ’Totuus (totuudellisuus) on korkein hyve’, perustellen sitä
sillä, että vastaavan ns. kaksoissäkeen toinen
puoli on ehdottomasti käännettävä: valhe
(valheellisuus) suurin pahe.
Tämä siis on kaikkien teosofien ja ruusuristiläisten elämänohje ja motto, ja ohimennen
mainiten myös Buddhan ohje seuraajilleen:
”älkää hyväksykö mitään, minkä minä, Buddha, olen sanonut tai, minkä olette kuulleet
jonkun viisaaksi uskotun sanovan tai mitä
olette lukeneet pyhistä kirjoituksista, ellei teidän oma järkenne sitä hyväksy”.
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Todellista tietoa ja yleispätevää viisautta on
aina ollut maailmassa, julisti siis H.P.B. ja
todisti sen ennen kaikkea kahdessa suurteoksessaan ”Isis Unveiled” – hunnuton Isis
ja ”Secret Doctrine” – Salainen oppi, joissa
hän näyttää tämän kautta aikojen eläneen todellisen tiedon pääkohdat eli sen verran kuin
on annettu lupa puhua toistaiseksi ennen
vuotta 1975, jolloin tullaan antamaan maailmalle lisää tietoa, niin kuin hän lupaa.
Hätkähdyttävää on H.P.B:n ystäväksi lukeutuvan tämän tästä sen vuoksi havaita,
että kun jotakin mullistavan uutta esitetään
aikamme tieteen uusimpina saavutuksina,
niin Salainen Oppi (siis jo v. 1888, jolloin
se painettiin) tiesi asiasta ennen. Tässä voin
mainita vain näytteeksi muutamia suurimpia. H.P.B. viitaten vanhoihin intialaisiin
ajanlaskuihin väitti Salaisessa Opissa, että
maapallo on syntynyt n. 4 miljardia vuotta
sitten. Nykyinen uusin tieteellinen käsitys
liikkuu samoissa luvuissa. – Salainen Oppi
puhui myös atomin jaollisuudesta, kun vielä Ostwaldin käsitys v. 1905 oli, että atomi
oli jakamaton. Me kaikki nyt tiedämme, että
atomi on koostumus useista partikkeleista. –
Atomivoiman vapauttamiseen on viittauksia
Salaisessa Opissa. Ja uusin uusi Heisenbergin teoria kaiken ilmenneen pohjana olevasta
perusvoimasta on sekin selitettynä foohatnimikkeen alla Salaisessa Opissa. Ei ole näin
ollen epäilykselle paljon sijaa, kun väitetään,
että nykyiset eturivin tiedemiehet ahkerasti tutkivat Salaista Oppia. Maininta tästä on
esimerkiksi viimeisessä Teosofi-lehdessä
(lokakuu 1966). – Salaisessa Opissa on hahmoteltuna maailmankuva – tieteen, filosofian ja uskonnon yhdistelmä – joka on ollut
ja on oleva pätevä, valistuneen ihmisen järkeä, tunnetta ja tahtoa tyydyttävä. Lienee tar-
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peetonta sanoa, mutta sanottakoon silti, että
Ruusu-Risti tunnustautuu tuohon kaikkialla
teosofisessa maailmassa yhä laajenevaan liikkeeseen ”takaisin Blavatskyyn”, sillä hänhän
oli teosofisen liikkeen varsinainen perustaja
ja jumalaisen viisauden ja tiedon mestareitten
lähettiläs. Mehän nimittäin tiedämme monen
hänen ns. seuraajansa valollaan himmentäneen H.P.B:n alkuperäisen sanoman loiston,
niin että H.P.B. on pyrkinyt unohtumaan tulkitsijoidensa varjoon. – Aivan yhtä ihmeellistä on yhä uudelleen todeta, kun keskustellaan
siitä, mitä kristinusko on, että enimmäkseen
vedotaan Lutheriin, kirkolliskokousten päätöksiin, paaviin tai apostoli Paavaliin. Harvemmin paneudutaan vakavasti pohtimaan,
mitä Jeesus, kristinuskon todellinen perustaja,
puhui, opetti ja neuvoi. Käsittämätöntä!
Tarkastelkaamme sitten Ruusu-Ristin erikoisohjelmaa H.P.B:n teosofian sanoman puitteisiin kuuluvana.
1. ohjelmakohtamme on seuraava: ”RuusuRisti 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 ymmärtämystä sekä pitävät totuutta korkeampana kaikkia uskontoja”.
Samanlaisena se oli jo H. P. Blavatskyn alulle paneman teosofisen liikkeen ohjelmassa; ja
sen myös Yhdistyneet kansakunnat ovat ottaneet myöhemmin omakseen, kuten olemme
iloksemme todenneet.
Totuuden etsintä, ihmiselämän ja maailman,
Jumalan perinnäisten kysymysten pohtiminen
ja selvittely on se yhteinen yleisinhimillinen

pohja, jolla voivat työskennellä niin maanviljelijä kuin työläinen, oppinut ja oppimaton,
niin nainen kuin mies, niin uskovainen kuin
agnostikko, kun he ovat nähneet ja tunnustaneet nöyrästi kaikkien ihmisten jäsenyyden
tietämättömien veljeskunnassa – sillä sille
taipaleelle lähtiessämme emme tiedä totuutta, olkoon ns. uskomme mikä tahansa. Mutta me olemme etukäteen vakuuttuneet, että
tieto totuudesta on olemassa ja että ihminen
voi oppia sen tietämään. Tämä lähtökohta saa
aikaan luonnollisen, inhimillisen suvaitsevuuden ja keskinäisen ymmärtämyksen ilmapiirin,
eräänlaisen orpojen veljestunnon.
Toisen ohjelmakohdan mukaan ”Ruusu-Risti
on vapaan ajattelun pyhäkkö, jonka jäsenet etsivät totuuden ydintä, salaista jumalviisautta,
mikä piilee kaikkien aikojen uskonnoissa, mytologioissa, filosofisissa ja tieteellisissä järjestelmissä”. Tämäkin on H. P. Blavatskyn ohje,
miten elämän totuus on löydettävissä.
Ruusu-Ristin erikoistehtävänä on tosin perehtyä länsimaisen uskonnon, kristinuskon, ja siis
ennen muuta Jeesus Kristuksen omiin opetuksiin. Mutta jotta pystyisimme tajuamaan
ja ymmärtämään uskontomme omalaatuisuuden, on välttämätöntä tutustua perusteellisesti – H. P. Blavatskyn ja Pekka Ervastin
ohjeiden mukaisesti, minkä neuvon itsekin
sitten myöhemmin käsitämme – maailman
kaikkiin suuriin uskontoihin, mysteereihin,
suuriin filosofeihin ja tieteellisiin järjestelmiin
(esim. Platon, Pythagoras) niin, että älyssämme näemme sen ’punaisen langan’, joka ne
kaikki yhdistää. Ja kun tajuamme niiden kaikkien yhteisen perustan, alamme sitten myös
nähdä, miten kristinusko niveltyy tähän ikiaikojen yhteiseen jumalaisen viisauden rakennelmaan. Me löydämme niistä kaikista tiedon

yhdestä ainoasta Jumalasta – jolla tietenkin
jo pelkästään erilaisen ihmiskielen takia on
erilaisia nimiä: Tao, Brahma, Jehovah, Herra, Jumala, nous. Myös oppi, että ihminen
on henkiolento, joka yhä uudelleen syntyy
täydelliseksi, tavataan moniaalla, esim. Intiassa, mutta myös juutalaisten Kabbalassa, ja
myös kristinuskossa, josta se poistettiin vasta Nikean kirkolliskokouksessa kolmisensataa
vuotta jKr. luultavasti siksi, että uusi lunastusoppi ei siihen sopinut. Merkillistä ja aluksi hämmentävää on todeta, kuinka nykyinen
itseään vallan erikoislaatuisena pitävä kristinusko on siten vain kuin vanhojen uskontojen
koostumus. Jopa itse sana Kristus on kristinuskoa vanhempi kreikkal. Christos-sana. Vapahtajia, Lunastajia, Messiaita, on ollut ennen
kristinuskoa monen monia – Israelissakin. Ja
jo monia satoja vuosia ennen Jeesusta esim.
Egyptin Aknaton julisti: ”Isää ei tunne kukaan
muu kuin minä, Akenaton Uaenra, Jumalan
ainoa poika”. – Kaste ja ehtoollinen eivät ole
kristinuskon keksimiä, ei veriuhri eikä edes sijaissovitus – jopa sana Amen viittaa ilmeisesti
egyptiläiseen Ammon-jumalaan ja intialaiseen
Aum-sanaan. Näin ollen tajuamme, kuinka
vaikeata on aluksi nähdä kristinuskon ainoalaatuisuutta. Ohimennen jo tässä huomautan,
että vähitellen voimme sen oppia näkemään
ja tajuamaan, ei niinkään opillisessa puolessa
– sillä samoja oppeja on opetettu jo tuhansia
vuosia ennenkin – kuin sen uudenlaisessa vaikutuksessa nykyisen totuudenetsijän elämään,
sen tämänpuoleisuudessa, aivan tässä jokapäiväisessä elämässä. Me voimme nyt löytää
Jumalan tässä ja nyt, aivan tällaisina puutteellisina persoonallisuuksina.
Tätä toista ohjelmakohtaa toteuttaessamme me joudumme tutustumaan myös luonnon salaperäiseen näkymättömään puoleen.
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Tulemme vakuuttuneiksi spiritismin, mediumismin, selvänäön, telepatian, selväkuulon,
psykometrian yms. todellisuudesta, vainajien maailmasta, enkelien olemassaolosta jne.,
mutta totuudenetsijöinä säilytämme koko
ajan syrjästäkatsojan asenteen: emme pysähdy
minkään sellaisen valtaan. Sillä ei mikään tuollainen voi lopullisesti tyydyttää meitä henkiolentoina. Mehän olemme Totuuden etsijöitä.
Me etsimme sitä suurta ratkaisua, joka yhdellä
kertaa selvittää koko olemassaolon ja oman
arvoituksemme.
Olen näinkin laveasti – ja kuitenkin silti vain
ohimennen – kertonut Ruusu-Ristin (ja samalla teosofian) työtavoista ja eräistä opeista,
mutta en oikeastaan vielä sanaakaan järjestömme sisäisestä tarkoituksesta, mikä on ilmoitettu esitelmäni aiheeksi. Sillä esimerkiksi
suvaitsevuus, uskontojen tutkiminen, kristinuskonkin, tai tunnus, että ’totuudellisuus on
korkein hyve’ – kaikki tuohan – vaikka täysin
pätevää – on vain menettelytapa, koulutussysteemi, valmistelua, jonka avulla väitetään toteutettavan jokin tarkoitus. Ja tuo varsinainen
tarkoitus sisältyykin vasta järjestön kolmanteen ns. ’ohjelmapykälään’, joka täydellisenä
kuuluu seuraavasti:
”Ruusu-Risti on renkaana ihmisten näkymättömässä veljeskunnassa, ja sen jäsenet etsivät
ikuiseen elämään vievää tietä, joka kasvattaa
ja kehittää ihmisessä veljeyden henkeä.” Siis
sangen salaperäinen lause ensi kerran kuultuna. Mikä on ensiksikin ihmisten näkymätön
veljeskunta? Tutkiessaan maailman suuria
uskontoja ja filosofioita totuudenetsijässä on
vuosien ja ehkä vasta vuosikymmenien kuluessa kasvanut vahva vakaumus siitä, että
maailmassa on ollut ja on ihmisiä, jotka ovat
tulleet täydellisiksi ja ovat siten kuolematto-
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mia. Sanoihan Jeesuskin: ”Tulkaa täydellisiksi, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on
täydellinen”. Puhuuhan kristillinen uskontunnustuskin uskosta ”pyhäin yhteyteen”. Nuo
täydelliset, nuo ”pyhät”, muodostavat tuon
varsinaisen ’näkymättömän veljeskunnan’
mikä ei suinkaan merkitse, että sen jäsenet
asuisivat näkymättömässä maailmassa, esim.
taivaassa – vaan se on näkymätön meidän
kannaltamme, jotka emme vielä siihen kuulu. Nuo täydelliset ovat eläviä ihmisiä. Tuon
veljeskunnan jäsenet tekevät tuntemattomina
uhrautuvaa työtään ihmiskunnan hyväksi monin eri tavoin sisäisesti inspiroiden ihmisiä tulemaan kaltaisikseen. Ja he muistuttavat meille
ikuiseen elämään vievästä tiestä eli polusta, joka kasvattaa ja kehittää veljeyden, tosi rakkauden henkeä. Eivätkä he ole niin ahtaita, että
suosittelisivat vain yhtä tiettyä omaa järjestelmäänsä kaikille, vaan sanovat: valitse se polku, joka sinusta tuntuu kotoisimmalta; ellet
länsimaalaisena voi hyväksyä Buddhan kenties liian kielteistä, harvoille länsimaalaisille
sopivaa polkua, valitse Jeesus Natsaretilainen
oppaaksi matkallesi; tai jos olet syvälliseen
mietiskelyelämään taipuvainen, ota Laotse
opettajaksesi. Kaikki nuo eri opettajat ovat
rastineet oman tiensä ikuiseen elämään, ovat
antaneet yksityiskohtaisia ohjeita niille, jotka
heidän jäljissään kulkien tahtovat löytää tien
Jumalan luokse. – Muistammehan Jeesuksenkin ohjeet rikkaalle nuorukaiselle? Ei hän suositellut omia käskyjään vaan Mooseksen, jota
nuorukainen jo oli kauan seurannut.

meidän-rukouksen ym. tienviittojen mukaisesti. Ja tämän polun Ruusu-Ristin jäsenet
ovat parhaiten omakseen tunteneet ja tunnustaneet, niin heikot kuin voimamme ovatkin
noiden ohjeiden täydelliseen seuraamiseen.
Ne ovat kuin kaukaisia majakoita tai tähtiä,
joiden mukaan me koetamme elonpurttamme
ohjata elämän myrskyisellä merellä. Noiden
mittapuiden mukaan on kristityn yritettävä
elämänsä elää, sillä kristinusko on Jeesus Kristuksen seuraamista.

Ruusu-Ristin Perustaja-Johtaja Pekka Ervast
on monissa teoksissaan, mutta erityisesti ”Jeesuksen Salakoulu” -kirjassaan yksityiskohtaisesti kuvannut ja selostanut tätä ikuiseen
elämään vievää tietä Jeesus Natsaretilaisen
antamien käskyjen, autuudenjulistusten, Isä-

Ruusu-Risti ei kuitenkaan kuvittele olevansa
mikään sellainen järjestö, että se automaattisesti vie jokaisen siihen liittyvän tietyn koulutuksen päätyttyä tällaiseen korkeaan päämäärään.
Järjestö on vain kuin koulu, ”elämänkoulu pienoiskoossa”, niin kuin Perustaja-Johtaja Pekka

Mikä on sitten Ruusu-Ristin varsinainen tarkoitus, mihin tuo koulutus ja nuo ohjelmakohdat viittaavat? Miten sen voisi sanoa jollakin
toisella tavalla? Ensiksikään se ei voi poiketa
siitä tarkoituksesta, minkä kaikki suurten uskontojen ja filosofioiden perustajat ovat tuoneet julki ihmisen tarkoitukseksi. Tietenkin
Ruusu-Ristinkin lopullinen tarkoitus on Jumalan löytäminen, ikuinen elämä, taivasten
valtakunta, nirvana, moksha, tao, aalaja, kristustajunta, uudesti syntyminen, mitä noista
monen monista samaa merkitsevistä nimistä
käytämmekin. Mitään muuta tarkoitustahan
ei voikaan olla, kun puhumme totuuden etsimisestä kaikkein syvimmässä merkityksessä.
– Vielä nykyaikaisempaa kieltä käyttää samasta asiasta maailmankuulu historioitsija Arnold
Toynbee, joka näkee ihmiskunnan historiassa
saman selvän henkisen tarkoituksen: ”Pääseminen kosketukseen ja harmoniaan meitä henkisesti korkeammalla olevan henkisen voiman
kanssa”.

Ervast usein huomautti, tai kuin työkalukokoelma, joka annetaan käytettäväksi. Oikea
maailmankuva, oikea jokapäiväinen elämä, on
ruusuristiläisen pyrkimys aluksi pohjakouluna.
Ruusu-Ristin, kuten jokaisen tosi uskonnonkin tehtävä on siten rakentaa kuin kehikko
– kehys – maailmankuva, joka vastaa mahdollisimman tarkasti henkistä todellisuutta, niin
että valistunut järkemme voi sen hyväksyä
ja omaksua. Mutta me emme saa ajatella, että tuo kehikko tai maailmankatsomus on se
lopullinen tarkoitus, joka ihmisen autuuttaa.
Se on vain kehikko, huone, josta kuitenkin
puuttuu sen tarkoitus – elämä. Tuota sisäistä
elämää ei Ruusu-Risti enemmän kuin mikään
uskonto – tai filosofinen järjestelmä, kukaan
ns. vapahtaja tai tiede voi antaa, vaan se on jokaisen saavutettava omin sisäisin ponnistuksin, rukouksin, mietiskelyin, oivalluksin. Itse
ja yksin on jokaisen totuudenetsijän kolkutettava taivasten valtakunnan, Suuren Elämän
portille. Ja portti avataan sille, joka on osannut etsiä ja oikein kolkuttaa.
Haltioituneena, hurmioituneena ilon ja autuuden valossa hän sitten kerran näkee ja tietää,
että Elämä on yksi, että hän on ollut, on ja
on oleva ikuisesti sen erottamaton osa ja että
elämän pohjasävel on sanoin kuvaamaton autuus ja jumalainen rakkaus. Minunkin elämäni
tarkoitus on tuoda omalla tavallani ilmi tuon
uuden ja aina olevan elämän ihmeellisyyksiä,
kertoa siitä ihmisille, toteuttaa sitä jokapäiväisessä elämässäni, että toisetkin, ihmisveljeni, yhteisen isämme lapset, löytäisivät sen
ylimaallisen rauhan, joka yksin persoonallisen ihmiselämän huutavat ristiriidat selvittää.
Henkeä kokenut tietää, että jo ensimmäinen
pienikin välähdys tuosta sisäisestä yhteenkuuluvuudestamme koko olemassaoloon
– ’sillä Jumala ei anna henkeä mitalla’ – vai39

kuttaa täysin mullistavasti sisäiseen elämäämme ja alkaa heti muovata – aluksi hitaammin
ja vähitellen yhä voimakkaammin koko olemustamme ikuiseen elämään kelpaavaksi.
Jokaisen on otettava elämänsä ohjakset täysin omiin käsiinsä, sillä ei ole tarkoitus kasvattaa totuudenetsijöistä mitään oikeaoppista
lahkokuntaa, vaan itsenäisiä ihmisiä, ”jotka”,
kuten H.P.B. sanoi, ”osaavat aina itse laskea
yhteen kaksi ynnä kaksi on neljä – eikä viisi sekä pääsiäismuna kaupanpäällisiksi”. Jokaisen totuudenetsijän on harjoiteltava itse
seisomaan yksin ilman toisten tukea elämän
kasvojen edessä, niin yksin, niin itsenäisesti,
että hän oppii tuon, aluksi kenties järkyttävän
tosiasian: ihmistä ei varsinaisesti pelasta eikä
lunasta kukaan toinen ihminen tai henkiolento, ei edes Buddha eikä Jeesus Nasaretilainen,
jotka ovat kyllä edelläkävijöitä ja polun osoittajia, vaan ainoastaan se kaikkiallisen elämän
henki, ja miksemme sanoisi Jumala, joka meihin asunnon otettuaan tuo meille sen ikuisen
rauhan ja sisäisen sopusoinnun, jota jokainen
ihminen joko tietämättään tai sitten tietoisesti kaipaa ja etsii. Yhteys maailmankaikkeuden
sisäiseen henkeen, kaikkien taivaitten yhteen
ainoaan Jumalaan on ihmiselämän tavoite ja
tarkoitus. Jumala on yksi!
”Tarvitaan kyllä etusormea näyttämään, missä kuu on, mutta voi sitä, joka pitää sormea
kuuna” – on viisas zenbuddhalainen vihje.
Opettajat, vapahtajat, messiaat ja jumalanpojat ovat vain kuin ’sormia’, jotka viittaavat
’kuuhun’ – eli Jumalaan.
Ja vielä loppujen lopuksi: Ruusu-Ristin tarkoitus järjestönä on koota yhteen voimakkaaksi
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voimapatteriksi ne ihmiset, jotka ovat löytäneet
itsessään ihmiselämän lopullisen tarkoituksen,
niin että sellaisten ihmisten muodostama valiojoukko voisi olla valon majakkana tässä
pimeyden ja tietämättömyyden maailmassa
ja valaista sisäistä polkua niille, jotka jo ovat
kuulleet elämän mahtavan kutsun. Näitä ihmisiä on maailmassa, kenties joku aivan tuttavapiirissämmekin nytkin – vaikka heitä on
verraten vähän koko ihmiskuntaa ajatellen
– kuitenkin enemmän kuin mitä yleensä uskomme. He ovat maan suola, vaikka he vasta
olisivat ’lapsia’ taivasten valtakunnassa, eivät
vielä edes ’nuorukaisia’ tai ’täysikäisiä’. He
tietävät elämän syvimmän salaisuuden, ja sen
salaisuuden loiste heissä sisäisesti näkyy –
sen vaistoaa. He ovat kenties pienimpiä taivasten valtakunnassa – enimmäkseen pieniä
maallisestikin arvostellen, mutta kuitenkin,
elämän kannalta, suurempia kuin suurimmat
vaimosta syntyneistä.

yhä uusista tulevista Jumalan pojista. Sillä me
olemme kaikki Jumalan poikia jo nyt sisäisesti
– mahdollisuuksiltamme. Elämän perusta on
yksi.
Sen vuoksi Ruusu-Risti tervehtii ilolla myös
kaikkea sitä, mikä viittaa tuon ykseyden
tunnustamiseen ja ilmentämiseen tässä ihmismaailmassakin, niin tieteessä, taiteessa,
uskonnossa kuin käytännöllisessä elämässä – niin jopa politiikassa. Elämän ykseyden
ymmärtämisestä ovat syntyneet Yhtyneet
Kansakunnat ja sen julistus kaikkien ihmisten
ihmisarvosta ja keskinäisen tuen välttämättömyydestä. – Ekumeeninen liike uskonnollisella alalla on lähtöisin tuosta samasta lähteestä.
Ja merkittävä etappi tieteen maailmassa on
Heisenbergin uusi teoria kaiken ilmenneen
pohjana olevasta yhdestä ainoasta voimasta,
josta johtuvat kaikki tunnetut luonnonvoimat
ja koko ilmennyt aineellinen olemassaolo, sillä

sekin viittaa kaiken pohjimmaiseen ykseyteen
ja yhteyteen.
Tieteellinen maailma ei puhu vielä yleisesti tajunnasta eikä hengestä, vaan voimasta, mutta
ei liene liian haaveellista ajatella, että verraten
pian tullaan aivan yleisesti myös tieteellisellä taholla tunnustamaan – sillä merkkejä on
olemassa jo – että tuo perusvoima on järkevä tajunta, sisältä päin säätelee kaikki luonnon
tapahtumat aina aineellisen maailman muutoksiin saakka, siis jatkuvasti luo maailmaa.
Ihmiskunta alkaa nähdä uudella entistä selvemmällä tavalla suuren Luojan käden jäljet
kaikkialla ympärillään, ymmärtää yhä enemmän Hänen työtapojaan, että kaikki syntyy sisältä päin, hengen, Jumalan maailmasta! – että
yksi Jumala on kaiken takana.
Esitelmä Lahdessa ja Helsingissä
syksyllä 1966

Kaikkiyhteisyys on olemassaolon suurin salaisuus. Kaikki on sisäisesti yhtä: ihmiset,
eläimet, kasvit, kivet, kaikki näkymättömät
luonnonvaltakunnat, haltiat, enkelit, ilmenneet jumalat, sillä kaikissa ja kaikessa on kipinä jumalaisesta alkutulesta. Kaikki ovat
veljiä keskenään kaikkiallisen Isän poikina ja
lapsina, kuinka eriasteisia ovatkin tajuisuusasteeltaan; henki vielä uinuu kivessä, näkee
unta kasvissa, liikahtelee eläimessä ja herää
ihmisessä, jossa voi avautua tuo suuri tajunta
– Jumalan Pojan tajunta – niin että hän tuossa poikatajunnassa voi tietää olevansa maailmankaikkeuden alkuna ja perustana olevan
Isän yksisyntyinen – yksin Isästä syntynyt –
poika. Ei ainoa poika, vaan yksi monen monista ennen häntä eläneistä, nyt elävistä ja
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Ruusu-Risti Siilinjärvi
Siilinjärven Temppeli, Asematie 12

Yleisöesitelmät kevät 2021 sunnuntaisin klo 12:00

Ruusu-Ristin Temppeli Helsinki

Merimiehenkatu 31, Helsinki sunnuntaisin klo 12:00
www.ruusuristi.fi

		

17. 1. Antti Savinainen, Miksi antaisin anteeksi?

		

14. 2. Anita Johansson, Vallan kahva

		

21. 3. Per speculum in enigmatae -konsertti.
Ruusuristiläisten säveltäjien sävellyksiä.
Paikkavaraus sekä lisätietoja konsertista, Aija Tuukkala,
aija.tuukkala@kolumbus.fi, puh. 044062 3145
Konserttiin on vapaa pääsy.

		

18.4. Jouko Sorvali, Pekka Ervastin esoteerinen koulu.

Yleisöesitelmät kevät 2021
24. 1. Jarmo Anttila, Miksi olen ruusuristiläinen
31. 1. Jarmo Ikola, Jos kaikki muistaisivat
7. 2. Sauli Siekkinen, Wagnerin Lohengrin
14. 2. Rauno Rinkinen, Kristus in nobis
21. 2. Anne Paalo, Luojan suuri suunnitelma, planeettaenergiat
			
ja kosmos
28. 2. Aija Tuukkala, Linnunradan Lemminkäinen
7. 3. Henri Murto, Rosenkreutsilainen symboliikka-universaali
				kieli henkisen kasvun oppaana
14. 3. Marko Manninen, aihe avoin
21. 3. Keijo Remes, Tietoisuus
28. 3. YTR seminaari Teosofisessa seurassa
4. 4. Pääsiäinen 100- vuotisjuhla
11. 4. Siw Backas: Muinaisen Egyptin temppelit
18. 4. Pirjo Matikainen, aihe avoin
25. 4. Paula Ylä-Hokkala, Mielen valta
2. 5. Avoin
9. 5. Valkoisen lootuskukan juhla, Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin
ETSIJÄINPIIRI

Ma klo 18.00 alkaen
Tiedustelut Esko Keitaanranta puh. 0504533691
MEDITAATIO
Su 10.30 ennen esitelmää.
Tiedustelut Jarmo Ikola puh. 0505111773
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Toukokuun esitelmä on toistaiseksi avoin.
Keskusteluryhmä ei kokoonnu kevätkaudella 2021

Ruusu-Risti Turku

Yleisöesitelmät kevät 2021 klo 12:00
		
		

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

		17.01. Mauri Lehtovirta, Jokapäiväisen leivän mysteeri
		
14.02. Jari Jokilehto, Ruusuristiläinen totuudenetsintä
		
07.03. Jukka Sarno, Pythagoras
		
18.04. Raija Lemström, Ajatuksia Martan ja Marian
luonteiden ymmärtämiseen
***********************************
		23.05. Kamarikonsertti Per speculum in enigmatae
Esite, Paikka: Pyhän Henrikin ekumeeninen Taidekappeli,
		
Seiskarinkatu 35, Turku, Aika: klo 15:00, Liput: 10€/ 5€
Yhteyshenkilö Saara Lintera, 041 4510591
www.ruusuristi.fi
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Ruusu-Ristiryhmä Tampere
Vanha kirjastotalo, Laikku, Tampere

Yleisöluennot kevät 2021 klo 13:00
		
10. 1. Seppo Heinola: Essealaisten arvoitus
		24. 1. Raija Lemström: Ajatuksia Martan ja Marian
				
luonteiden ymmärtämiseen
7. 2. Tapio Rätt-Seule: Totuuden rakastamisesta
		
21. 2. Hannu Vienonen: Ihminen teosofian näkökulmasta
		
7. 3. Seija Koskinen: Kuoleman kohtaaminen
		
21. 3. Jarmo Ikola: Sielun syvyys
		
11. 4. Jukka Sarno: Pythagoras
		
25. 4. Jarmo Anttila: Ruusu-Risti 100-vuotta
9. 5. Pertti Vehreävesa: Salattu raamattu
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Paula ja Jorma Monto

Ruusuristiläinen Manifesti Lappeenrannassa

Keskellä

marraskuun harmautta ja koronakaaoksen aiheuttamia jatkuvia muutoksia, saatiin kuitenkin järjestettyä tämä
paikallinen juhla, jonka ideana oli juhlistaa
ja kunnioittaa 100-vuotiasta Ruusu-Ristiä ja
Pekka Ervastia. Jorma kokosi ideansa ympärille ohjelman joka juhlapäivänä osoittautui toimivaksi monella tavalla, ja antoi
osallistujille niin tietoa kuin viihdykettäkin.
Ohjelma oli suunnattu lähinnä ”ulkopuolisille” eli niille jotka eivät vielä tunne meitä
ja filosofiaamme, ja siinä mielessä oli hauskaa, että mm. tilaisuuden järjestyksenvalvoja kiinnostui asiasta. Ei koskaan voi tietää
kenen silmä kirkastuu!

Ohjelmassa oli musiikkia joka oli pääasiassa Jorman kynästä lähtöisin, mutta lopussa
myös Nocturne, Eino Leinoa kunnioittaen.
Bändissä soitti Jorman lisäksi kolme Toivarin perheen muusikkoa (Pasi, Seppo ja
Sari) sekä ammattikitaristi Samu Välimaa.
Sen kyllä huomasi, että oli oikeita tekijöitä
asialla, niin nautittavaa ja sujuvaa soitto oli.
Ruusu-Ristin yleisestä klassisesta linjasta
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toki poikkesimme tällä kattauksella, mutta se jotenkin sopi tähän iltaan ja teki siitä
oman näköisensä.
Tietopuolinen osuus tuli paneelista jossa osallistujina olivat Jarmo Anttila, Rauno Rinkinen sekä TS:n puolelta Hannu Vienonen.
Illan isäntänä hääri Jorma, joka pitikin jutun
hyvin kasassa. Panelistien puheenvuoroissa
kuultiin teosofian ja ruusuristiläisyyden historiaa ja tarkoitusta niin henkilökohtaisen kokemuksen kautta kuin yleisestikin. Panelistien
puheenvuorot osoittivat todellista veljeyttä,

niin samanhenkisinä ja toisiaan täydentävinä
ne tulivat esiin. Myös yleisö sai loppupuolella esittää kysymyksiä ja sieltä nousikin esiin
mielenkiintoisia näkökulmia ja ajatuksia mm.
samanhenkisten järjestöjen jäseniltä. Yleisöähän ei kovin paljoa paikalla ollut, mikä tietysti
on ymmärrettävää tämän hetken suositukset
huomioiden, mutta ohjelmasta voi päästä näin
jälkikäteenkin osalliseksi netin kautta, sillä tilaisuus tuli videoitua lähes loppuun asti (kamera lopetti vähän etuajassa työsuhteensa).

Aika näyttää julkaistaanko siitä vain äänitiedosto; kuvan laatu jätti toivomisen varaa.
Siirrytään tässä sitten ulkoisesta puolesta sisäiseen. Ruusuristiläinen manifesti oli aikanaan
aatteen ohjelmajulistus: oikeudenmukaisuuden, totuuden ja valon tuominen ihmiskunnalle,
hallitsijoiden ja oppineiden kautta. Konseptina oli ulkoinen muuntuminen, oppi joka

Manifestoitua tarkoittaa myös hengen ja
aatteen ilmenemistä aineessa; totuuden,
puhtauden ja valon ilmenemistä ajassa. Historiallisella janalla tämä on Christian Rosenkreutzin työn ja hengen jatkumoa, josta
Lutherinkin reformaatio oli osana. Samoin
on osansa tässä työssä monilla suurilla vaikuttajilla jo aikojen alusta: tietäjillä, maagikoilla ja niillä todellisilla kuninkailla jotka
ovat itsensä voittaneet.
Heidän maljoihinsa on
valo pystynyt laskeutumaan ja heistä voi käyttää
sanaa ”siniveriset”, tai
voi puhua puhdistetusta,
”hapetetusta” verestä.
Mekin Ruusu-Ristissä jatkamme tuota työtä kukin
kohdallamme niine työkaluine ja tehtävinämme
jotka olemme osaksemme
saaneet, siksi koska se on
velvollisuutemme Valkoiselle Veljeskunnalle niin
järjestönä kuin ihmisinä,
sekä kunnioituksena heille
jotka ovat tuon tien edellämme kulkeneet.

tulee siirtää käytäntöön, joka taasen avaa portin sisäiseen muutokseen. Tämä sitten johtaa
armon portille jolle löytää kun aatteemme
opin tien käy.

Sinun edestäsi vuodatettu,
sinun edestäsi annettu, olkoon osa manifestiamme,
sillä se on yksi suurista mysteereistä, yksi niistä joissa
jo on tuo kaikki sisässään.
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Eino Krohn

Ruusu-Risti

Ruusu-Risti-järjestö lukeutuu H. P. Bla-

vatskyn alkuunpanemaan yleismaailmalliseen teosofiseen liikkeeseen, koska sen
filosofiset ja uskonnolliset pääperiaatteet ja
toimintaa viitoittavat ohjelmakohdat ovat
samansuuntaisia kuin alkuperäisen Teosofisen Seuran ja muidenkin sen eri haarautumien ja samalta pohjalta lähteneiden
seurojen. Niinpä ovat yhteisiä käsitykset
ihmisen sisäisestä olemuksesta, ihmisessä vaikuttavasta jumalallisesta, henkisestä
puolesta, ydinminästä, korkeimmasta minästä, jonka kehittymisestä elämää hallitsevaksi prinsiipiksi jälleensyntymisen ja
karman koulussa on kysymys. Ilman karmaa ja jälleensyntymistä tällainen kehitys
ei olisikaan mahdollinen. Käsitys karman
ja jälleensyntymisen (reinkarnaation) merkityksestä ihmisminän, monadin kehittymisen mahdollistajana onkin yhteinen ja
keskeinen kohta yleisteosofisessa maailmankuvassa. Karman, syyn ja seurauksen
laki kasvattaa jokaista yksilöä siten, että
se seuraavissa inkarnaatioissa tulee tietoisemmaksi henkisestä tarkoitusperästään ja
tulee vähitellen totuudenetsijäksi. Reinkarnaatiolla ei tarkoiteta sitä, että kulloinkin
elävä persoonallisuus sielullisine ominaisuuksineen syntyisi sellaisena jälleen. Tämä persoonallisuus kyllä ainutkertaisena
kuolee, mutta sitä kannattava ydinminä,
monadi jatkaa inkarnaatiotaan jälleensyntymien kiertokulussa. Reinkarnaatiota ei liioin saa sekoittaa primitiiviseen itämaiseen
sielunvaellusoppiin, jonka mukaan sielu
voi syntyä jälleen jopa johonkin eläimeen.
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Reinkarnaatioon sisältyy aina kehitys. Se on
elämän koulua.
Ihmisen kehittyminen täydellisyyteen eettisen ja henkisen koulutuksen kautta merkitsee tämän maailmankatsomuksen mukaan
myös tietoista yhtymistä siihen kosmiseen,
jumalalliseen tajuntaan, josta henkinen minämme on kotoisin. Tämä täydellistyminen
tapahtuu vaikkakin hitaasti elämän koulussa, myös erityisen, esoteerisen, eettisen
koulutuksen avulla. Siihen liittyy myös saumattomasti käsitys tietynlaisesta kehityshierarkiasta, usko eriasteisiin inhimillisiin
tai jumalallisiin kehitysmuotoihin, käsitys
mestareista, ihmiskunnan suurista viisaista
ja pyhimyksistä, jotka edelläkävijöinä näyttävät tietä ihmisyksilöille ja ihmiskunnalle.
Tähän kaikkeen viittaa Ruusu-Ristin ohjelmakin:
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 suvaitsevuutta
ja ymmärtämystä sekä pitävät totuutta korkeampana kaikkia uskontoja.
2) Ruusu-Risti on vapaan ajattelun pyhäkkö, jonka jäsenet etsivät totuuden ydintä,
salaista jumalviisautta, mikä piilee kaikkien
aikojen uskonnoissa, mytologisissa, filosofisissa 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.
Ensimmäisen ohjelmakohdan loppuosaan
on kenties syytä Ruusu-Ristin kannalta kiinnittää erityistä huomiota. Sehän perustuu
teosofisen liikkeen mottoon, ikivanhaan
intialaiseen lauseeseen ”Satjan nasti paro
dharmah”, joka tavallisesti on tulkittu lauseella ”Totuus on korkein uskonto” tai ”Ei
ole uskontoa totuutta korkeampaa”. Pekka
Ervast tahtoi kuitenkin, että lause käännettäisiin sanoilla ”Totuus on korkein hyve”.
Hän perusteli sitä sillä, että vastaavan ns.
kaksoissäkeen toinen puoli merkitsee valhetta. Näin ollen voitaisiin ehkä korvata
sana totuus valheellisuuden vastakohtana
sanalla totuudellisuus. P. E. on siten halunnut riistää tältä ilmaisulta kriteerinä kaiken
yksinomaan älylliseen, käsitteelliseen totuuteen pohjautuvan vivahteen. Hän on halunnut korostaa totuudella elämän sisintä
olemusta, henkisen elämän ehdotonta eettistä perustaa.
Ohjelmakohtiensakin pohjalta Ruusu-Risti
siis liittyy läheisesti teosofiseen perinteeseen, jolla silläkin on kaukaiset juurensa
sekä itämaisessa että länsimaisessa uskonnollis-filosofisessa traditiossa, intialaisessa
ja kiinalaisessa viisaudessa, uusplatonisessa
teosofiassa sekä egyptiläisissä ja kreikkalaisissa mysteerioissa jne. mutta myös kristilliseltä pohjalta syntyneessä mystiikassa, kuten
rosenkreutsilaisessa inspiraatiossa. Christian
Rosenkreutz vaikutti 1400-luvulla, ja siitähän Ruusu-Risti on saanut nimensä.

Meidän aikanamme, yli sata vuotta teosofisen liikkeen alkamisesta teosofian maailmankatsomuksellinen perusnäkemys on
laajalta levinnyt ja saanut mitä moninaisimpia muotoja tämän liikkeen ulkopuolellakin
uskonnollisissa, filosofisissa ja tieteellisissäkin yhteyksissä.
Vahvoista liittymiskohdistaan huolimatta
tähän yleismaailmalliseen henkiseen suuntaan Ruusu-Risti edustaa omaa sanomaansa,
jossa eräät henkisen elämän tekijät korostuvat voimakkaammin. Tämän Ruusu-Ristin
erityissanoman ja tehtävän selvittäminen
edellyttää kuitenkin silmäystä järjestön syntyhistoriaan ja tällöin myös sen perustajan
Pekka Ervastin henkiseen kehitykseen ja
hänen asemaansa teosofisessa liikkeessä
Suomessa.
Pekka Ervast (1875–1934) oli nuoruudestaan alkaen vahvasti leimautunut ehdottomaksi totuudenetsijäksi, joka ei tyytynyt
puolinaisiin älyllisteoreettisiin selityksiin eikä liioin persoonallisiin tunteisiin vetoaviin
ratkaisuihin. Alun alkaen kirkollis-dogmaattinen uskonnollisuus tympäisi, ja lyhyeksi ajaksi juuri tuosta syystä materialistinen
maailmankuva vaikutti vapauttavasti nuoreen ajattelevaan ihmiseen. Sekään ei kuitenkaan ajanoloon tyydyttänyt häntä.
Kaksi ratkaisevaa tekijää ilmaantui silloin hänen elämäänsä. Ne määräsivät hänen kulkunsa kohti henkisen opettajan tehtävää. Toinen
oli tutustuminen teosofiaan miltei sattumalta
v. 1894. Se avasi uuden avaran maailmankatsomuksellisen näkemyksen ja selvitti lopullisesti vaikeat ajatukselliset ristiriidat: toisaalta
tieto siitä, että oli olemassa todellisen tiedon

49

savuttamisen tie karman, syyn ja seurauksen
sekä jälleensyntymisen lainalaisuudessa ja oivallus siitä, että aina oli ollut ihmisiä, joilla oli
syvempi tieto luonnon ja elämän salaisuuksista kuin tieteellä yleensä. Tämä oli tärkeä toteamus, kun toisaalta oli nähtävissä ihmiskunnan
moraalinen ja älyllinen keskeneräisyys. Teosofian avaamat näköalat selvisivät hänelle inspiroivana totuutena.
Toinen tapahtuma oli henkilökohtaisesti vielä
mullistavampi. Ervast koki kiihkeästi ja tuskallisesti, että hänen oli löydettävä henkinen
todellisuus itsessään ja siten varsinainen oma
tehtävänsä elämässä. Suuren ahdistuksen jälkeen hän vihdoin koki valaistuksen. Se pyyhkäisi pois kaiken hämäryyden ja epäselvyyden.
Koska tällä tapauksella oli Kristus-kokemuksen luonne, siihen liittyi myös selvä eettinen
vaatimus Kristus-elämästä ja Jeesuksen ydinopetuksista; Pekka Ervastille selvisi samalla
myös oma moraalinen kehittämistiensä, elämäntiensä: Jeesuksen seuraaminen. Siltä pohjalta voidaan myös ymmärtää, että häntä alkoi
viehättää Leo Tolstoin Vuorisaarnan tulkinta kaikessa ehdottomuudessaan. Hän ryhtyi
käytännössäkin seuraamaan tolstoilaista elämäntapaa ja ystävystyi mm. Arvid Järnefeltin
kanssa.
Syvennyttyään jatkuvasti myös teosofiaan,
varsinkin Blavatskyn Salaiseen oppiin, hän
ryhtyi omin päin henkilökohtaisesti seuraamaan sen edellyttämää esoteerista koulutusta,
joka avasi hänelle uusia tiedon lähteitä. Näin
hänen ei enää teosofisen sanoman yhteydessä
tarvinnut tyytyä pelkkään uskoon tai spekulatiiviseen ymmärtämiseen ja filosofiseen perusteluun, vaan saattoi sanoa tietävänsä sen,
mistä puhui. Hän kehittyi siten okkulttiseksi
opettajaksi.
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Tältä pohjalta on ymmärrettävissä, että nuori
Pekka Ervast täydestä sydämestään ja kokonaan antautui teosofian palvelukseen. Akateemisen uransa hän keskeytti, vaikka hänen
yliopistolliset opettajansa yrittivät taivuttaa
häntä jatkamaan loistavasti aloitettuja opintojaan. Hän oli jo silloin etevä kielimies, joka
hallitsi miltei täydellisesti ainakin viittä kieltä.
Oli myös luonnollista, että kun Teosofisen
Seuran Suomen osasto perustettiin, Ervastista tuli tämän seuran ensimmäinen ylisihteeri
maassamme.
Teosofisena johtajakautenaan Pekka Ervast
kehitti edelleen omaa suuntaansa. Niinpä hän
Kristus-kokemuksensa pohjalta syvensi käsitystään Jeesuksen erityisestä esoteerisesta
tiestä kohti henkistä valaistusta. Teoksessaan
Jeesuksen salakoulu (1914) hän esitti tähän
tiehen kuuluvia eettisiä vaatimuksia ja edellytyksiä tulkitsemalla mm. Uuden testamentin
Vuorisaarnaa ja Isä meidän -rukousta. Kirja
on yhä Ruusu-Ristin piirissä perustavaa laatua
oleva teos.
Vuosina ennen ensimmäistä maailmansotaa
Teosofinen Seura Suomessa tukeutui vahvasti Ervastin edustamaan suuntaan, mutta
juuri ennen sitä, sen aikana ja heti sen jälkeen
syntyi häntä vastaan oppositio, joka lopulta
johti siihen, että Ervast kannattajineen erosi
seurasta ja perusti marraskuun 14 pnä 1920
Ruusu-Ristin. Taustana oli kuitenkin myös se,
että P.E:n kanta eräissä merkittävissä kohdissa poikkesi kansainvälisen Teosofisen Seuran
silloisten johtajien tri Annie Besantin ja piispa Leadbeaterin edustamista käsityksistä.
Syyt olivat osin samat kuin ne, jotka jo 1912
olivat johtaneet tri Rudolf Steinerin ja Teosofisen Seuran Saksan osaston erottamiseen
ja Antroposofisen Seuran perustamiseen.

P.E:tä oli alun alkaen vahvasti tympäissyt
ja epäilyttänyt Teosofisen Seuran johtohenkilöiden harjoittama propaganda, jolla tyrkytettiin oppia uuden maailmanopettajan
tulosta. Sen piti piakkoin tapahtua Jeesuksen veroisen hengen täyttäessä nuoren pojan Krishnamurtin alias Alcyonen tajunnan.
Tämän eskatologisen ennustuksen vaiheilla,
jonka alulle panija lienee ollut Leadbeater,
syntyi erityinen Idän Tähden liike valmistamaan tätä tuloa. Kuten tiedetään, Krishnamurti tyrmäsi ajatuksen ja kieltäytyi
ottamasta vastaan tätä roolia.
Teosofisen Seuran virallisten edustajien
suhde maailmansotaan oli toinen seikka,
joka oli omiaan herättämään vastustusta
P.E:ssä. Selitettiin näet, että mustat voimat
johtivat saksalaisten sotaa, joten valkoiset saattoivat kannustaa ympärysvaltojen
taistelua. Tällainen käsitys oli jyrkässä ristiriidassa Ervastin omaksuman Jeesuksen
opetuksen kanssa. Olihan Vuorisaarna ehdottoman rauhan julistusta.
Nämä seikat on ollut syytä tuoda esille ilman
poleemista tarkoitusta, jotta Ruusu-Ristin
perustamisen taustatekijät selviäisivät. Tosin P.E. elätteli toiveita, että Teosofisen
Seuran väljät periaatteet olisivat sallineet
hänen johtamansa osaston toimivan sen
puitteissa. Saman periaatteen noudattamista Steineriinkin nähden hän oli aikaisemmin
ehdottanut T.S:n johdolle. Varsinkin tri Besant, jolle hän kirjoitti asiasta, olikin aluksi
P.E:n kohdalla ajatukselle suosiollinen. Pian sen jälkeen suunnitelma kuitenkin tyrmättiin.
Osoitus Pekka Ervastin ekumeenisesta suhtautumisesta teosofiseen liikkeeseen oli hä-

nen pian Ruusu-Ristin perustamisen jälkeen
lähettämät kiertokirjeensä kaikille hänen tiedossaan oleville liikkeen piiriin kuuluville
seuroille, järjestöille ja yhtymille. Siinä hän
ehdotti eräänlaisen liiton tai kattojärjestön
luomista, jolloin yhdistävänä siteenä olisivat teosofian perusperiaatteet. Kiertokirjeen
vastaanotto oli kuitenkin melko laimea. Liikkeen suurvallat reagoivat vaikenemalla. Jotkut
pienehköt seurat saattoivat suopeasti yhtyä
ajatukseen. Joka tapauksessa Ervast tunsi jatkuvasti jonkinlaista vastuuta teosofisen liikkeen kehityksestä. Niinpä hän lämpimästi tuki
T.S:ssä syntynyttä ns. ”Back to Blavatsky”
-liikehtimistä, joka tähtäsi seuran palaamista
takaisin alkuperäiseen suuntaansa sen edustamine tarkoitusperineen. P.E. puhui usein siitä
kiitollisuuden velasta, jossa hän tunsi olevansa
H. P. Blavatskylle.
Pekka Ervastin kehitysvaiheitten tunteminen
on Ruusu-Ristin tarkoitusperien ymmärtämiseksi tärkeä, koska se suunta, jonka puolesta hän voimakkaasti ja keskitetysti toimi,
vahvisti hänen kannattajiensa silloista tilaa
totuudenetsijöinä. Tietty luottamus tähän
perustajajohtajaan, jonka työtä he tahtoivat
tukea, oli siis ja on ollut leimaa antava RuusuRistin toiminnalle sen koko kuusikymmentävuotisen olemassaolon aikana. Tämä ei
kuitenkaan ole saanut merkitä sokeata auktoriteettiuskoa ja persoonapalvontaa. Sellainen
oli kaukana seuran johtajan perusperiaatteista. Vähäiset oireetkin siihen suuntaan olivat
omiaan kauhistuttamaan häntä. Päinvastoin hän
teroitti Ruusu-Ristin jäsenten mieliin, että kysymys oli valppaasta, kriittisestä totuuden etsimisestä, jossa jokaisen oli joka hetki itsenäisesti
ja henkilökohtaisesti tehtävä tiliä siitä, mitä hän
kulloinkin piti henkisenä totuutena ja kuinka pitkälle hän saattoi yhtyä siihen, mitä joku
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okkulttinen auktoriteetti opetti. Kun P.E.
eräässä vaiheessa esitti uusia käsityksiään Jeesuksen elämän taustasta, hän nimenomaan
huomautti, että hän ei halunnut kenenkään
asettuvan sokeasti kannattamaan häntä, vaikka hän henkilökohtaisesti oli tutkimustensa
siinä vaiheessa joutunut näihin päätelmiin.
Varmaa on kuitenkin, että hän tahtoi valaa
uskoa siihen, että totuuden tieto ja yhteys jumalalliseen, kosmiseen tajuntaan
oli jokaisen saavutettavissa ja että sen syvin perusta ja ehdoton
edellytys oli puhtaan eettisen
elämän toteuttamisessa. Tätä
Pekka Ervastin perusnäkemystä
ovat hänen kuolemansa jälkeen
Ruusu-Ristin johtajat (näyttelijä
Hilda Pihlajamäki 1934–1951 ja
maisteri Uuno Pore 1951–) pitäneet keskeisenä seuran maailmankuvassa.
Ruusu-Ristin synnyn syvin syy ei kuitenkaan
ollut pelkkä ristiriita Teosofisen Seuran edustamien silloisten asenteiden kanssa, vaan uusi
Jeesuksen Kristuksen elämään ja opetuksiin
perustuva kristologinen tai kristosofinen
suunta teosofisen liikkeen piirissä. Toimittamassaan aikakauskirja Tietäjässä, oli Ervast v.
1919 kirjoittanut artikkelisarjan, joka syvensi
hänen aikaisempia tutkimuksiaan kristinuskon ongelmista.
Tämän kirjoitussarjan pohjalta julkaisi P.E.
teoksen Christosophia, jota voidaan pitää yhtenä Ruusu-Ristin ohjelmajulistuksena. Siinä
esitetään Ruusu-Ristin perustaksi Kristus-kysymys ja Jeesuksen viitoittama henkisen kehityksen tie, se tie, joka liittyy Vuorisaarnan
viiteen eettiseen periaatteeseen, ns. viiteen
käskyyn. Alustavasti P.E. oli selvittänyt näitä
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kysymyksiä jo edellä mainitussa teoksessaan
Jeesuksen salakoulu.
Ruusu-Ristin edustama esoterismi poikkeaa siten tavallaan teosofisen liikkeen piirissä
yleisesti vaikuttavasta lähinnä itämaisesta, intialaisesta koulusta. Mutta tähän kristilliseen
tiehen liittyy erottamattomasti myös toinen
käsitys Jeesuksen Kristuksen asemasta kosmisessa kehityssuunnitelmassa
kohti jumalallisen hengen, tajunnan voittoa aineen yli. RuusuRistin ideologisen taustan, sen
erikoistehtävän ymmärtämiseksi
on siis syytä selvittää kysymyksen molempia puolia. On selvää,
että jos Jeesus Kristuksen elämä
merkitsee jotakin uutta vaihetta
ihmiskunnan kehityshistoriassa,
on otettava erityisesti huomioon
myös hänen viitoittamansa totuuden etsimisen tie.
Ruusu-Ristissä yleisesti omaksuttu Kristuskäsitys perustuu kylläkin kaikissa länsimaisissa teosofisissa ja okkulttisissa järjestelmissä
tunnettuun Logos-käsitteeseen. Logos, Sana,
joka tuli lihaksi (Joh. I, 1.) tarkoittaa tässä sitä
henkistä jumalallista tajuntaa, joka jatkuvassa
päämäärähakuisessa kehitysprosessissa, dynaamisena voimakeskuksena pyrkii toteutumaan
luomakunnan kaikissa elävissä muodoissa.
Sen tavoitteena on siten tuon tajunnan tuleminen tietoiseksi aineessa, niin että henki, kuten romantiikan filosofioissa asia ilmaistiin,
läpäisisi aineen. Jo H. P. Blavatsky käytti siitä
nimitystä Kristus-prinsiippi. Ruusu-Ristissä
puhutaan kosmisesta ja mystisestä Kristuksesta, jolloin kosmisella Kristuksella tarkoitetaan kaikkiallista tajuntaa luomakunnan,
aurinkokunnan, maapallon ja koko ihmiskun-

nan henkisenä taustavoimana. Mystinen Kristus tarkoittaa yksilöityyn minään, monadiin
(Leibnitz) liittyvää henkeä, ydinminän, korkeamman minän kautta tietoiseksi ja hallitsevaksi tulevaa jumalallista täydellisyyskuvaa,
joka eräänlaisena entelekiana, dynaamisena
voimayksikkönä vaikuttaa jälleensyntymisestä toiseen inhimillisessä kehitysprosessissa.
Mystisen Kristuksen kautta ihminen on yhteydessä kosmisen tajunnan kanssa ja siten
myös kaikkien muiden monadien kanssa. Ihmiskunnan veljeyden ydin on siten kaikkia yhdistävässä ”taivasten valtakunnassa”.
Kristologinen ongelma on näin ollen se, mikä on Jeesus Kristuksen asema tuon prosessin luomassa hierarkiassa, mikä hänen
merkityksensä on tietyssä jumalallisen tajunnan lunastamistyössä. Tässä kohdin eri suunnat okkulttisessa maailmassa saattavat poiketa
toisistaan. Ruusu-Ristin perustajan mukaan
Jeesus oli niin suuri, puhdas ja kehittynyt olento, rakkauden käskyt niin täydellisesti elämässään toteuttanut, että kosmiselle Kristukselle
oli tullut mahdolliseksi ottaa hänet kokonaan
haltuunsa ja vaikuttaa hänen kauttaan. Kristuksen täydellinen inkarnaatio ja kirkastus yhdessä ihmisessä oli samalla kosminen tapahtuma,
joka yhdisti hänet ikään kuin maapallomme
korkeammaksi minäksi. Se aloitti siten uuden ajan ihmiskunnan henkisessä historiassa.
Ruusuristiläistä kantaa lähimpänä lienee Rudolf Steiner, joka samoin pitää Kristuksen
inkarnaatiota käänteentekevänä kosmisena
”lunastustyönä” (erlösungstat). Eräitä poikkeavia käsityksiä kuitenkin näiden ongelmien
yhteydessä esiintyy. Kauimpana tästä teoriasta on Teosofisen Seuran presidentti Annie
Besant, jonka mukaan vihittyä opetuslasta
Jeesusta käytti välineenään ihmissuvun henkiseen hierarkiaan kuuluva maailmanopettaja

kolmen vuoden ajan. Besantin kanta poikkeaa siinäkin suhteessa Pekka Ervastin ja myös
Steinerin käsityksestä, että hän uskoo Jeesuksen eläneen 105 vuotta ennen ajanlaskumme
alkua, eikä hän liioin pidä tätä Kristuksen laskeutumista käänteentekevänä kosmisena tapahtumana.
Puuttumatta tarkemmin näihin teologis-kristologisiin teorioihin on syytä korostaa, että
Kristuksen täydelliseen inkarnointiin liittyy
myös käytännöllis-okkulttisia seurauksia,
joihin jo on viitattu. Kristus-tajunnan laskeutuminen inhimillisen olennon koko sielullis-aineelliseen hahmoon valtaamalla sen on
tehnyt sen jälkeen mahdolliseksi jumalallisen
hengen vastaanottamisen ja tietoiseksi tulemisen valveilla, päivätajunnassa eikä vain jossakin tosin tietoisessa ”temppeliunessa” kuten
aikaisemmassa vaiheessa. Mutta itse tämän
”Uuden Liiton” esoteerinen koulutustiekin
poikkeaa aikaisemmasta, koska se eettisten
edellytystensä puolesta rakentuu Jeesuksen
rakkauden sanomaan sellaisena kuin se on ilmaistuna ehkä selvimmin evankeliumien Vuorisaarnassa. Vuorisaarnan ”käskyjä” pidetään
siis ruusuristiläisissä piireissä henkisen kehityksen peruspylväinä. Niiden seuraaminen
takaa esoteerisen itsekasvatuksen pysymisen
puhtaana Jeesuksen rakkauden opin mukaisena. Siihen, että todella voidaan puhua Uuden
Liiton tiestä, viittaa Jeesuksen sanat jokaisen
Vuorisaarnan neuvon alussa: ”Olette kuulleet sanottavan vanhoille, mutta minä sanon
teille…”. Sitten seuraavat ne viisi käskyä tai
oikeastaan henkisen elämän perusperiaatetta,
jotka ruusuristiläisen käsityksen mukaan ovat
meditaation pohjana ja eettisen toiminnan osviittoina. Tämän esoteerisen tien, Jeesuksen
salakoulun korostaminen, lienee se alue, jossa Ruusu-Risti teosofisen puun yhtenä oksana
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edustaa voimakkaimmin omaperäistä kantaa.
Sen tähden on paikallaan hieman tarkastella
näitä periaatteita, joista voi myös sanoa, että
ne kertovat jotakin siitä henkisestä rakkauselämästä joka sisältyy Kristuksen olemukseen
ja Jeesuksen saarnaamaan ”Taivasten valtakuntaan”, joka on ”teissä”. On varsin oireellista, että juuri Vuorisaarnaan kuuluvat nuo
varsin järkyttävän vaativat sanat: ”Olkaa siis
täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne
täydellinen on”.
Vuorisaarnalle (Matt. V–VII) on ominaista,
että se ns. viidessä käskyssään edustaa ehdottomampaa, ankarampaa eettistä kantaa kuin
Mooseksen kymmenen käskyä, joihin ne ilmeisesti viittaavat. Vuorisaarnaan liittyvät ns.
Autuuden julistukset kuvaavat henkisesti valaistun ihmisen sisäistä tilaa. Ruusu-Ristissä
nämä viisi käskyäkin on esitetty niihin sisältyvän eettisen mielentilan pohjalta, niin että
puhutaan ehdottomasta hyvyydestä (suuttumattomuus), puhtaudesta, totuudesta, rauhasta ja rakkaudesta edellytyksenä täydellisyyden
saavuttamiseksi. Henkisenä itsekasvatusjärjestelmänä tämä eettinen ohjelma on epäilemättä erittäin radikaali. Yleinen onkin ollut
se käsitys, että sen vaatimuksia on mahdotonta toteuttaa. Asenne tähän kysymykseen
on kuitenkin toinen, kun otamme huomioon
jälleensyntymisen tosiasiana. Se, mikä nyt on
mahdotonta tai vain osin mahdollista voi jossakin myöhemmässä inkarnaatiossa olla toteutettavissa.
Joka tapauksessa nämä periaatteet kuvastavat
Kristus-prinsiipin täyttämän elämän ja ”Taivasten valtakunnan” leimaa antavaa rakkauden luonnetta, joka sisäisenä, dynaamisena
vaateena pyrkii saamaan valtaansa persoonallisuutemme. Kristus-rakkauden innoittama tie
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on jatkuvaa kulkua askel askeleelta epäitsekkyydessä ja itsensä unohtamisessa ja johtaa lopulta päämääränsä toteutumiseen.
Käytännöllisessä elämässä tämän tien kulkeminen tietysti aiheuttaa suuria, mutta nimenomaan yksilöperäisesti ratkaistavia ongelmia.
Niitä ei siis sellaisina ja vielä tässä kehitysvaiheessa voida asettaa yhteiskunnallisiksi
normeiksi ja noudatettaviksi laeiksi. Ne ovat
kuitenkin tienviittoja, kun on kyse vaikkapa
ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta toteuttamisesta ja mm. ne sisältyvätkin Ruusu-Ristin
ohjelmapykäliin. Ilahduttavaa on, että ne on
myös liitetty Yhtyneiden kansakuntien ohjelmajulistukseen.
Esimerkkinä siitä, miten vaikeata todellakin
on vaatia Vuorisaarnan ehdottoman moraalin
noudattamista jonakin kaikkia koskevana lakina, on neljäs käsky, johon Jeesuksen sanojen
mukaan kuuluu pahan vastustamattomuus:
Olette kuulleet sanottavan: ’silmä silmästä ja
hammas hampaasta’, mutta minä sanon teille:
älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle
toinenkin. Se lieneekin vaikeimpia koetinkiviä. Sellainen on myös ehdottoman rakkauden periaate (5. käsky), joka Vuorisaarnan
formuloinnin mukaan merkitsee rakkauden
kohdistumista myös viholliseen. Se on tulkittava sodan kieltämisenä kaikissa olosuhteissa. Yksilöllisellä tasolla se onkin voinut
johtaa kieltäytymiseen asepalveluksesta. Mutta on syytä tässäkin yhteydessä huomauttaa,
ettei Ruusu-Risti eikä sen perustaja ole pyrkinyt laajentamaan tätä sodan vastustamisen
vaatimusta yhteiskunnalliseksi ja valtiolliseksi
joukkoliikkeeksi, koska se, kuten kaikki muutkin Vuorisaarnan käskyt, on ratkaistavissa
vain yksilöpohjaisesti, tietyssä kohdassa to-

tuudenetsijän tiellä kohti sitä täydellisyyttä,
josta Jeesus puhuu.
Tässä Uuden Liiton tien kulkemisessa korostuu tärkeänä virstanpylväänä niin sanottu
uudestisyntymisen kokemus. Se merkitsee tajunnan täyttymistä mystisellä Kristuksella ja
siihen liittyen tietoisuutta kosmisesta Kristuksesta. P.E:n mukaan viitataan tässä yhteydessä
usein Paavalin kokemukseen matkallaan Damaskokseen. Silloinkin, kun tämä kokemus
ei merkitse pysyvää jatkuvaa yhdistymistä
jumalalliseen puoleen (Unio
mystica), se kuitenkin antaa totuudenetsijälle uskoa, voimaa
ja varmuutta jatkaa vaellustaan
tällä polulla.
Tämän selvityksen jälkeen
voidaan ehkä kysyä, onko
Ruusu-Risti mahdollisesti yksipuolisesti korostanut kristillistä
suuntaa ja siten etääntynyt teosofisen liikkeen muista ohjelmakohdista. Nehän kuitenkin
näyttävät sisältyvän järjestön
itselleen asettamiin tehtäviin.
Mutta on syytä muistaa, että Ruusu-Ristissä
vahvasti painotetaan kaikkien suurten uskontojen tutkimusta ja tuntemusta ja ikivanhan perinnetiedon, totuuden ytimen etsimistä
myös niistä, kuten ohjelman toisessa kohdassa
on mainittu. Niinpä seuran perustajan mukaan
pidetään tätä tuntemusta välttämättömänä,
jotta viimeinen suuri Kristus-vuodatus ja sen
seuraukset tulisivat ymmärretyiksi. RuusuRistissäkin nähdään jumalallinen, henkinen
emanaatio valtavan pitkänä prosessina, jossa
virstanpylväinä ovat olleet suurten viisaitten
saavutukset ja ilmoitukset. Uskontohistoriallisesti ei siis kannateta sitä varsin yleistä teo-

riaa, että kehittyneemmät uskontomuodot
olisivat älyllisen kehityksen vaikutuksesta vähitellen syntyneet primitiivisistä uskomuksista
ja taikauskosta. Useissa tapauksissa nähdään
päinvastoin primitiivisten kansojen selityksissä alkuaikojen viisauden avaamien näköalojen
degeneraatiota, rappeutumista. Esimerkkinä
voidaan mainita jälleensyntymisen muuttuminen hyvin primitiiviseksi sielunvaellusopiksi,
josta puuttuu kokonaan kehittymisen ajatus.
Toiseen ohjelmakohtaan liittyvään opiskeluun
ja syventymiseen kuuluvat myös Ruusu-Ristin
toimesta julkaistut ns. pyhät
kirjat, kuten Dhammapada,
Bhagavad Gita, Tao-te-king,
Pathandshalin
jooga-sutrat,
kristilliseen perinteeseen kuuluva gnostilainen Pistis Sofia
evankeliumi ja viimeksi taolaisbuddhistinen Hessen ja Jungin
suositteleman kiinalaisen Kultakukan salaisuuden suomennos.
Erityisen tärkeäksi kohteeksi on
Ruusu-Ristin piirissä kohonnut ikivanhaan suomalaiseen
mytologiaan kuuluva Kalevala-tutkimus. Sen
pani alulle järjestön perustaja 1915 ilmestyneellä teoksellaan Kalevalan avain. Pienempi
tutkimus, Onko Kalevala pyhä kirja, kohdistui kriittisesti silloisiin teorioihin ja puolusti
vahvasti vertailevaa uskontotieteellistä lähtökohtaa, joka viime aikoina onkin saanut
huomattavaa jalansijaa yliopistollisissa piireissä. Ruusu-Ristin nykyinen johtaja, fil. maist.
Uuno Pore on Kalevala-tutkimuksillaan (Kalevalan arvoitus), ansiokkaasti jatkanut tätä
perinnettä. Koko tämä tutkimus pyrkii osoittamaan, että suomalaisessa kansanrunoudessa
on löydettävissä ikivanhan viisaususkonnon
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perintöä. Tähän perintöön ovat kiinnittäneet
huomiota myös H. P. Blavatsky ja Rudolf
Steiner.
On luonnollista, että Ruusu-Risti teosofisen
liikkeen yhtenä haarautumana on erityisesti kiinnostunut ihmisen ongelmasta. Sekä
teoreettisesti että käytännöllisesti Sokrateen
kuuluisa kehotus gnothi seauton, ihminen
tunne itsesi, voisi olla yhtenä ruusuristiläisenä tunnuslauseena. Minuuden kehitykseen
tähtäävän tien kulkija ei voi onnistua tuntematta mahdollisimman hyvin ihmisen henkistä, sielullista ja fyysistä olemusta ja niiden
suhdetta ja yhteyttä toisiinsa ja siten myös
itseensä. Tässä asiassa Ruusu-Ristissä hallitsevat käsitykset rakentuvat pääasiallisesti
teosofis-okkulttiseen kuvaukseen ihmisen
olemuksen monitasoisesta koostumuksesta.
Ihminen ei sen mukaan ole tosiaankaan yksinomaan aineellinen olento, jonka sielulliset
ominaisuudetkin olisivat vain jonkinlaisia
fyysisen aineen sivuoireita, epifenomenejä,
kuten tietty materialistinen suunta väittää.
Peruslähtökohtana voidaan sanoa olevan jo
apostoli Paavalin edustama kolmijako, hengen, sielun ja ruumiin erottaminen toisistaan.
Materialistisen ihmiskäsityksen filosofisen ja
loogisen heikkouden osoittaminen veisi tässä yhteydessä liian kauas nimenomaan Ruusu-Ristin edustaman maailmankatsomuksen
yleisluontoisesta esittelystä. Joka tapauksessa tähän ihmiskuvaan liittyy myös tunnettu
seitsenjako, korkeamman kolminaisuuden
ja alemman nelinäisyyden erottaminen toisistaan. Tällöin edellinen, hengen kannattama kolminaisuus vaikuttaa meissä kolmena
prinsiippinä, aspektina, ylempänä tahtona,
tunteena ja järkenä, jotka vastaavat eri puolia
siinä kosmisessa, jumalallisessa tajunnassa,
logoksessa, jotka heijastuvat tässä ihmisen
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ydinminässä. Itämaisin nimityksin puhutaan
Aatmasta, Buddhista ja Manaksesta, kristillisin termein vastaavasti Isästä, Pojasta ja
Pyhästä Hengestä. Näiden henkisten voimien on määrä realisoituessaan valloittaa
tai läpivalaista alempi nelinäisyytemme, persoonallinen sielumme, Kristuksen voittona
itsekkääksi eristyneestä minästämme. Tämä
koostuu puolestaan alemmasta tahdosta, halusta, persoonallisesta tunteesta ja alemmasta
älystä. Tuon sielun ilmenemisväline on käytännöllisessä elämässä kehomme kaikkine
toimintoineen ja voimakeskuksineen. Näkyvään fyysiseen kehoon liittyy välittävänä
käyttövälineenä näkymätön eetterinen puoli, jonka olemassaolo kokemusperäisestikin
voidaan todeta. Kaikki tämä tieto ihmisen
olemuksen monikerroksisuudesta on siitäkin
syystä tärkeä, että paremmin ymmärrämme
minätietoisuutemme aseman hyvinkin ristiriitaisten voimien taistelukentässä, jota tajuntamme edustaa. Se edistää tiellä kulkijan
kärsivällisyyttä ja kestävyyttä.
Tietysti tällainen erottelu ja jako on enemmän
tai vähemmän teoreettinen ja abstraktinen.
Kysymys on kaikkien näiden olemuspuolien
orgaanisesti toisiinsa liittyvästä ilmenemisprosessista, jonka päämääränä on hengen
voitto aineesta.
Tässä vielä hyvinkin tuntemattoman ihmisen tutkimisessa voi olla apuna kaikki, mitä
tunnustetunkin tieteen alalla vaikkapa syvyyspsykologian tai yhä enemmän alaa voittavan parapsykologian piirissä paljastetaan.
Viimeksi mainitun yhteydessä näyttää siltä,
että varsinkin eetterikehon ja sen merkityksen yleistieteellinen tunnustaminen on aivan
nykyhetken ulottuvilla.

Ruusuristiläis-teosofisesta ihmiskuvasta seuraa tietenkin myös tiettyjä käsityksiä kuolemanjälkeisestä elämästä ja minuuksien
kohtaloista erilaisissa tiloissa kuolemien ja niitä seuraavien jälleensyntymien pitkässä sarjassa. Tietysti kuoleman kysymys läheisesti liittyy
juuri ihmisolemuksen monikerroksisuuteen.
Mikä puoli kulloinkin kuolee, mikä jää toisissa olotiloissa olemaan ja mikä syntyy jälleen? Reinkarnoiva minä ei ole siis sama kuin
kulloinkin elävä ja vaikuttava monikerroksinen persoonallinen sielu, vaan nimenomaan
ihmisen monadi. Koko kysymys vaatisi
luonnollisesti paljon perusteellisempaa ja yksityiskohtaisempaa esittelyä kuin mihin tässä
yhteydessä on mahdollista.
Edellä olevan Ruusu-Ristin esittelyn jälkeen lienee paikallaan hieman tarkastella sen
suhdetta niihin kulttuuri-ilmiöihin, joiden
keskellä elämme ja vaikutamme. Kristus-kysymyksen keskeisestä merkityksestä johtunee,
että Ruusu-Ristissä suurella ja myötämieliselläkin kiinnostuksella seurataan kaikkea sitä,
mitä tapahtuu kristillisten kirkkojen, lahkojen ja erilaisten yhtymien ja liikkeiden piirissä
sekä yksityisten ”hengen miesten ja naisten”
työssä ja julistuksessa. Tosin järjestön piirissä
ei ole voitu hyväksyä niitä dogmaattisia, opillisia uskonkappaleita, joita kirkot tunnustuksissaan kannattavat. Ratkaisevin ero on ns.
lunastusoppi, jonka lähtökohtana on käsitys
ihmiskunnan elämästä perisynnin leimaamana
ja perin juurin pahana, josta vain usko Jeesuksen ristinkuoleman suomaan lunastukseen ja
anteeksiantoon voi ihmisen vapauttaa ja pelastaa. Tämän staattisen käsityksen täydellinen
vastakohta on ruusuristiläisen elämänymmärryksen mukainen immanenttinen, sisästä päin
vaikuttava jumaluus dynaamisena voimana,
joka on realisoitumassa kaikissa yksilöissä.

Tällöinkin voidaan puhua Kristuksen lunastustyöstä, mutta toisessa merkityksessä, jota
tässä on yritetty luonnehtia. Järjestön piirissä
on kyllä vakiintunut käsitys jatkuvasta uskonpuhdistuksesta kirkkojen kohdalla. Se, mitä
tässä asiassa on tapahtunut, leimataan keskeneräiseksi uskonpuhdistukseksi. Erityisesti
kristillisen elämän alueella on pitkin matkaa
ollut ja on henkilöitä, henkisiä valopylväitä,
jotka toteuttavat sitä, mitä Kristus edellyttää
Uuden Liittonsa eettisen tien kulkijoilta. Viitattakoon vain esimerkkeinä keskiajan kristillisiin mystikoihin, Pyhään Fransiskukseen
ja Tuomas Kempiläiseen. Ruusu-Ristissä on
myös kunnioituksella suhtauduttu kveekarien
edustamaan kristilliseen elämäntyyliin ja Vuorisaarnaa korostavaan ns. Oxford-liikkeeseen,
varsinkin sen alkuaikoina.
Ruusu-Ristissä tapahtuvassa työssä ja toiminnassa ei tietenkään ole voitu sivuuttaa ihmiskunnan nykyistä tilaa ja niitä olosuhteita,
jotka maailmaa hallitsevat sekä poliittisessa
että sosiaalisessa suhteessa. Henkiset ja yhteiskunnalliset kriisit ja katastrofit maailmansotineen, uhkaavine maailmantuhoineen ja
kaikkine julmuuksineen eivät voi olla kipeästi ja järkyttävästi koskettamatta myös tämän
järjestön jäseniä ja herättämättä huolestunutta
pohdintaa sen piirissä. Elämänymmärryksen
pohjalta on myös vuosikymmenien kuluessa
yritetty luonnehtia niitä ihanteita ja muotoja,
jotka henkiseltä kannalta olisivat sovellettavissa yhteiskunnallisessa ja valtiollisessakin
elämässä (vrt. Pekka Ervast, nykyisen ajan
ongelmia, 1945, Eurooppalaisia näköaloja
1956, Eino Krohn, Henkisen kulttuurimme
kohtalo, 1948). Mutta mitään yksityiskohtaista
mallivaltiota Platonin tavoin tai muiden utopioiden lailla ei ole kaavailtu. Siksi paljon yksilölliseen henkiseen kehitykseen
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pohjautuva on Ruusu-Ristin tie ollut. ”Yhteiskunta ei muutu, jolleivät ihmiset muutu”. Seura ei siis ole pyrkinyt luomaan mitään
massiivista, kollektiivista joukkoliikettä joidenkin vetävien iskulauseitten pohjalta. Kysymys on ollut järjestönkin puitteissa kehittää
sen yksilöissä sellaista järjen, tunteen ja tahdon kypsyyttä ja voimaa, että heidän toimintansa sosiaalisessa työssä, tieteessä, taiteessa
ja tietenkin jokapäiväisessä elämässä kantaisi Kristuksen opetusten mukaisia hedelmiä.
Missä määrin se on onnistunut, on vaikeasti arvioitavissa. Joka tapauksessa sen piiristä
on lähtenyt tiedemiehiä, mutta varsinkin järjestön rajoitetusta jäsenmäärästä huolimatta,
lukuisia huomattavimpiakin taiteilijoitamme.
Jo vuosisatamme ensimmäisillä vuosikymmenillä Pekka Ervastin ollessa vielä Teosofisen
Seuran ylissihteeri, hänen kannattajiinsa liittyivät sellaiset runoilijat kuin Eino Leino, L.
Onerva ja Aarni Kouta. Tämähän antoikin
V. A. Koskenniemelle aiheen kirjoittaa, miten ”entiset nietzscheläiset kautta rintaman
olivat omaksuneet rouva Blavatskyn ja Pekka Ervastin elämänviisauden”. Ne lukuisat eri
alojen taiteilijat, jotka ovat tunteneet teosofisen maailmankatsomuksen ja Ruusu-Ristin
inspiroivaa vaikutusta, ovat huolimatta voimakkaasta individualismistaan ehkä erityisen
selvästi kokeneet kosmisen kaikkiyhteyden.
Kaikkiyhteys ja siihen liittyvä kaikkeasyleilevä
rakkaus tuntuu olevan suuren taiteen yhteinen
tunnusmerkki. Eino Leinon säkeet muistuvat
mieleen: ”Kaikki on kaunista minulle tämän
ilman kannen alla”. Järkiperäisen taustan ja
syvennyksen tälle elämykselle on voinut antaa
juuri teosofinen maailmankatsomus.
Ruusu-Ristin järjestöllinen organisaatio painottaa sekin nimenomaan yksilöllisen kehityksen ja kypsymisen ensiarvoista merkitystä.
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Ruusu-Ristillä on, kuten aatteellisilla seuroilla
yleensä, esitelmätilaisuutensa ja jäsenkokouksensa keskusteluineen ja tutkisteluineen.
Erikoisesti on kuitenkin syytä korostaa jatkuvaa, vilkasta kustannustoimintaa. Tietysti
se on ennen kaikkea keskittynyt perustajansa laajan tuotannon (toista sataa teosta) pitämiseen yleisön ulottuvilla. Mutta sen ohella
se on huolehtinut muunkin alaan kuuluvan
kirjallisuuden julkaisemisesta. Toimintaa on
edistänyt myös oman kirjakaupan (Kirjokansi) perustaminen.
Yleisen aatteellisen työn rinnalla on RuusuRistillä ns. looshitoimintansa, joka on rakennettu perustajajohtajan kaavailemalle
seremoniallis-rituaaliselle pohjalle, mutta johon liittyy samalla kiinteä opiskeluohjelma,
joka juuri tähtää henkiseen itsekasvatukseen.
Tällainen organisaatio edistää jäsenten keskitettyä aktiivisuutta ja joka tapauksessa tällainen muoto auttaa pitämään työn päämäärät
ja tarkoitusperän jatkuvasti silmien edessä ja
edistää meditatiivista keskittymistä. Toisaalta sellainen muoto ei ole omiaan houkuttelemaan joukkoliittymiseen. Niinpä seuran
jäsenmäärä onkin vuosikausia pysytellyt 900–
1000 paikkeilla.
Tosin tällä järjestelmällä on myös vaarana,
että pysytellään liiankin uskollisesti vanhoissa, koetelluissa toimintamuodoissa. Vaara on
kyllä tiedostettu ja pyritään korostamaan itse
asian merkitystä. Seura ei ole mikään itsetarkoitus, se on väline, joka on hiottava mahdollisimman käyttökelpoiseksi työkaluksi. Tie on
kuitenkin niin seuroille kuin yksilöille veitsen
terällä kulkemista. Se vaatii alituista, pelotonta
itsetutkistelua ehdottoman totuudellisuuden
pohjalta. Tähän kriittiseen suhtautumiseen
kehottaa Ruusu-Ristin nykyinenkin johta-

ja, fil. maist. Uuno Pore kirjasessaan RuusuRistin tarkoitus (1967) vedotessaan Buddhan
neuvoihin:
”Älkää hyväksykö mitään, minkä minä Buddha, olen sanonut tai mitä olette lukeneet pyhistä kirjoituksista, ellei teidän järkenne sitä
hyväksy.”
Ruusuristiläis-teosofinen maailmankatsomus
voidaan tietysti sellaisenaan asettaa kriittisen
epäluulon kohteeksi, kuten sangen yleisesti
on tehty. Filosofisesti kysymys on suuressa
määrin tietoteoreettinen. Se, joka materialistin tavoin pitää viiden aistin ulottuvilla olevaa empiirisesti koettavaa maailmaa ainoana
luotettavana tiedon lähteenä, on taipuvainen pitämään teosofis-okkulttisia
näkemyksiä pelkkänä mielikuvituksen
tuotteena.
Ratkaiseva ero on siinä,
ettei teosofinen tietoteoria
suostu tähän rajoittavaan
kriteeriin. Sen mukaan on
mielivaltaista katsoa, että ihmisen nykyhetken
normaali tietokenttä olisi lopullinen. Luomakunnassa ja varsinkin ihmisessä on jatkuvasti tapahtunut ja tulee tapahtumaan tajunnan
laajenemista. Ja sitä seuraa todettavan maailmankaikkeuden ja sen ilmiöiden yhä laajeneva alue. Sellaiseen peruskäsitykseen liittyy
myös maailmankatsomuksemme piirissä tunnustettu mahdollisuus nopeuttaa tietoisuutta
laajemmasta ja syvemmästä elämänpiiristä ja
siten myös usko edellä kulkijoiden viisasten
ja mestareiden olemassaolosta. Lähtökohta
ei kuitenkaan johda jonkinlaiseen korskeaan
ylemmyyden tunteeseen jostakin syvemmästä
ja pätevämmästä totuuden omistamisesta. Se
on päinvastoin mieluummin omiaan kasvatta-

maan mitä suurinta nöyryyden tuntoa valtavan
ja vain kapein sektorein paljastuvan universumin edessä. Vaikka jotakin aavistettaisiinkin
tämän ilmenneen maailman lakienmukaisesta
kehityssuunnitelmasta, on mahdotonta tavallisen rajoitetun tajuntamme käsittää niitä lukemattomia, äärettömiä kehitysvaiheita, joiden
vaiheilla tunnemme olevamme vain mitätön
elektronin hiukkanen. Näitä näkymiä lähestyy
myös suhteellisuusteorioineen nykyinen astronomia, joka silmän teknisesti pidennetyllä
näkökyvyllä on löytänyt valtavia uusia galakseja joiden rinnalla linnunratamme on vain
jyvänen. Ne luvut jotka H. P. Blavatsky on
Salaisessa opissaan vilauttanut maapallon ja
ihmiskunnan kehityskausien pituudesta eivät
enää näytä fantastisilta
uuden empiirisenkään
tutkimuksen valossa.
En kuitenkaan halua
Ruusu-Ristin erikoistehtävää selostaessani
puuttua sen tarkemmin
kosmogonisiin kysymyksiin.
Mutta vaikka pystyisimme omaksumaan
jonkinlaisen käsityksen ilmenneen olemassaolon kohdalla tapahtuvasta henkisestä kehityssuunnitelmasta, jossa ihminenkin on
mukana, jää kuitenkin suureksi ja lopullisesti ratkaisemattomaksi arvoitukseksi, mitä on
tämän ilmenneen maailman takana, mistä se
on syntynyt ja saanut alkunsa. Kaikki selitysyritykset ovat kilpistyneet siihen arvoitukseen.
Länsimaisessa salatieteessä on puhuttu absoluutista, vanhassa kaldealaisessa ja juutalaisessa viisaudessa käytetään nimitystä Ain Soph
(ain = ei mitään) ja intialaisessa metafysiikassa
puhutaan Parabrahmanista, johon liitetään attribuutit: ”Neti, neti!” Ei sitä eikä tätä.
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Todella nöyräksi tekee kuitenkin meitä lähinnä oleva ihmisen ongelma, vaikka se
saisi kuinka järkeen käyvän teoreettisen
selvityksen. Ongelman luonne on näet
vahvasti käytännöllinen, ja koskettaa sen
tähden henkilökohtaisesti, usein kipeästi ja suorastaan nöyryyttävästi. Olemmehan moninaisten
voimien ja valtojen ristitulessa
yrittäessämme löytää omankin
elämämme todellisen tarkoituksen. Olen syvästi tajunnut,
että ratkaisu perustuu ihmisen kokonaisvaltaiseen mukanaoloon tässä pyrkimyksessä,
että kaikki hänen olemuspuolensa järjen, tunteen ja tahdon
alueilla on toimittava tasasivuisen kolmion tavoin toisiaan
tukien ja vahvistaen. Kirkas
tieto ei ole mahdollinen ilman
eettistä pohjaa, moraalista
ponnistusta ja vastuuta, mutta ei myöskään ilman tunteen
voimalla saavutettua tajunnan
laajentumista sisäisten aistien
heräämiseen saakka. Tämä
merkitsee sitä, että totuuden
tieto tai tietoinen elämä totuudessa saavutetaan asteittain ja että meidän
prosessin aikana on alituisesti uudistuttava. Totuus ei salli pysähtymistä tai kiteytymistä minkään järjestelmän puitteisiin,
suljettuun systeemiin. Etsijän näkemyksillä täytyy olla varaa muuttua.
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Ihmiskunnan sisäinen ykseys, johon ihmisveljeyskin rakentuu, on todellisuus. Se
on koettavissa totuutena, joka ei tarvitse
mitään selityksiä tai todistuksia ja juuri se
saa meidät kantamaan vastuuta toisistamme ja estää meitä itsekeskeisesti etsimästä vain omaamme,
henkilökohtaista voimaa, valtaa ja kunniaa, persoonallisuuden
loistoa. Ihmiskunnan
sisäinen yhteys on
Jeesuksen Kristuksen
Taivasten valtakunnassa, jonka korkein eettinen, Vuorisaarnan
henki jatkuvasti, vaikkakin vain vähitellen
on toteutumassa ja jota tarkoitamme, kun
rukoilemme ”tulkoon
Sinun valtakuntasi ja
tapahtukoon
Sinun
tahtosi maan päällä niin
kuin taivaissa”. Jeesuksen opetusten seuraaminen on Ruusu-Ristin
perustajajohtajan ehkä
tärkein sanoma myös
teosofiselle liikkeelle.
Eripainos, Meddelanden från stiftelsens
för Åbo Akademi forskningsinstitut nr 65

61

62

63

Mökki missä Pekka Ervast kirjoitti
Valoa kohti kirjan

Kesäkurssit 7.3. 1927
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