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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Lähes

poikkeuksetta jokainen sukupolvi
joutuu kokemaan poikkeuksellisia oloja.
Milloin on kysymyksessä sota, luonnonmullistukset, nälänhätä tai helposti leviävät
sairaudet eli pandemiat. Suomessa olemme tottuneet varsin vakaisiin ja turvallisiin oloihin. Olemme oppineet elämään
luontomme ääri-ilmiöidenkin kanssa ja nälänhätä oli viimeksi 1860-luvulla. Sota ja
sairaudet ovat sen sijaan koetelleet meitä
viimeisen sadan vuoden aikana. Espanjantauti eli pilkkukuume koetteli sata vuotta sitten suomalaisiakin ja kuolleita oli eri
lähteiden mukaan 19 000 – 27 000. Juuri
kansalaissodasta selvinnyt kansakunta sai
vielä uuden vitsauksen päälleen. Tuosta
ajasta kirjoittaa P.E : ” Viime vuosina on
ollut huomattavissa paljon liikettä henkimaailmassa, johtuen semmoisten vainajien
suuresta tulvasta, jotka äkillisen kuoleman
tempomina ovat joutuneet suuren meren
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toiselle rannalle. Näiden vainajien opettamisessa ja ohjaamisessa on ollut paljon
työtä niillä, jotka varhemmin kuolleina
ovat kotiutuneet henkimaailman elämään
ja liittyneet ns. auttajien joukkoon, johon
kuten tunnettu kuuluu eräitä sielullisesti kehittyneitä eläviäkin ihmisiä ”öisillä
retkillään”. Nämä auttajat muodostavat
kouluja ja seuroja, joissa uusia tulokkaita
on sekä lohdutettu että opetettu. He ovat
perustaneet sairaaloita ja virkistyskoteja sekä ihmis- että eläinvainajia varten. ”
Tietäjä 2/1919 s.62.
P.E:n kirjoitus koski lähinnä sodissa kuolleita, mutta sama koskee tietysti kuolleita
yleensäkin. Jotenkin liikuttava oli maininta eläinvainajista, joista pidetään huolta.
Noista vuosista selvittiin ja seuraavan kerran kansaamme koetteli sotavuodet. Nämä kaikki ovat olleet kansamme karmaa.

Sota-aika koetteli tietysti myös RuusuRistin toimintaa monin tavoin. Pommitusten pelossa oli kokoontumiset kielletty
lähes koko sodan ajan. Otimme täten osaa
kansamme karmaan. Toimintaamme ovat
estäneet tulipalot Helsingin Kulmakoulun temppelissä, vesivahingot Merimiehen kadulla ja Siilinjärvellä. Sitten oli vielä
temppelin menetys Jyväskylässä kristosofeille. Työmme on kokenut lukuisia ulkoisia esteitä menneinä vuosikymmeninä.
Myös sisäiset ristiriidat ovat meitä koetelleet. Kaikki ne ovat koetelleet meidän uskoa aatteeseemme ja ihanteisiimme. Näin
kuuluu ollakin, sillä yhä uudelleen meidän pitää antautua elämän koeteltavaksi
ja tutkittavaksi. Karman ymmärtäminen
antaa meille näkökulman myös nykyiseen
pandemiaan, joksi se on määritelty. Se on
ihmiskunnan karmaa, olkoon sen syy ja alkulähde mikä hyvänsä.

Jeesus kehotti seuraajiaan olemaan maan
suola. Mutta jos suola käy mauttomaksi se
heitetään pois ja tallotaan. Hän kehotti seuraajiaan olemaa maailman valo. Valo syntyy
siitä, että ihmiset näkevät heidän keskinäisen rakkauden ja valoisan maailman katsomuksen, jotka eivät pelkää kuolemaa ja
kärsimystä. Tässä on ne viitat tulevalle sadalle vuodelle Ruusu-Risti työhömme. Kun
yritämme kulkea vuorisaarnan viitoittamaa
polkua henkisellä tiellämme niin emme joudu harhaan.
Toivotan kaikille lukijoille virkistävää kesää
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Ruusu-Risti-lehti tammikuu 1921, Toimittajalta

Kuva Paula Monto

Ruusu-Ristin horoskooppi

Kun

Ruusu-Risti pystytettiin Suomeen
marraskuun 14. pnä 1920, katsoi astrologi
kelloa. Kello oli 1.50 ip. Sille hetkelle tehtiin horoskooppi, ja horoskooppi on näin
kuuluva:
”Vesimies nousevana, Uranus 1:ssä huoneessa ja Aurinko Skorpionissa, omassa
8:ssa huoneessaan, viittaavat selvästi tämän hetken okkulttiseen merkitykseen.
Ne osoittavat, että on alkamassa aikakausi, jolloin syvennytään mystiikkaan ja salatieteelliseen tutkimukseen, jolloin uutta
luodaan ja uusia henkisiä virtauksia syntyy.
Vesimies yhdessä Skorpionin kanssa kuvaa
tieteen tosi henkeä, joka tunkee asioiden
ytimeen ja puolueettomasti tutkii tosiseikkoja ja yksityiskohtia, samalla pitäen kiinni
kaiken-yhteisyys-ajatuksesta.
Keskitaivaalla on Venus Jousimiehen merkissä. Seuran toiminta on oleva uudistavaa
ja puhdistavaa laatua, inspiroitua ja intuitiivista. Se on kulkeva rauhan merkissä, ja
musiikki ym. kaunotiede on oleva sen palveluksessa.
Auringolla on vain hyviä aspekteja, ja
yleensä olosuhteet näkyvät olevan suosiollisia. Auringon aspektit Marsiin, Jupiteriin
ja Saturnukseen maamerkeistä osoittavat
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fyysillisellä tasolla saavutettavia tuloksia.
Että seura on esiintyvä tekijänä ulkonaisessa elämässä, näkyy siitäkin, että kaikki
planeetat ovat horoskoopin yläpuoliskossa
päiväpuolella, paitsi okkulttiset Uranus ja
Neptunus.
Venus neliössä Saturnukseen 7:stä huoneesta on ainoa epäsuotuisa aspekti ja
osoittaa taistelua pimeitä valtoja vastaan,
jotka yrittävät vahingoittaa seuran toimintaa – ennen kaikkea materialistiselta taholta. Mutta koska Venus on korkeimmalla
keskitaivaalla ja Auringolla on suotuisia aspekteja, eivät pimeät vallat paljoakaan saata
vahingoittaa.
Kuu Kauriissa 11:ssä huoneessa osoittaa,
että juhlallisuuksilla ja muotomenoilla on
oleva määrätty merkityksensä seuran kokouksissa ja juhlissa.
Yleisvaikutelmana horoskoopista on sanottava, että seura on alkanut toimintansa
onnellisena hetkenä. Uskon, että korkeita
henkiolentoja on sen takana, sitä suojelemassa.
Helsingissä marraskuun 20 pnä 1920 L.
Krohn”
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Sauli Siekkinen

Graalin malja ja joutsenritari - mysteeriviisautta
keskiaikaisissa runoelmissa

Graal on mainittu ensimmäisen kerran Chré-

tien de Troyesin kesken jääneessä runoelmassa Perceval, le Conte du Graal (Graalin
Kertomus), joka on ajoitettu vuosien 1180 ja
1191 väliin. Kirjoittaja mainitsee saaneensa
nimeltä mainitsemattoman lähdeteoksen tukijaltaan Flanderin kreivi Filipiltä. Runoelmassa
Parzival on kutsuttu ruokailemaan myyttisen
Kalastajakuninkaan linnaan. Ennen jokaista
ruokalajia saapuu kulkue, jossa kannetaan erilaisia ihmeellisiä esineitä. Ensin nuorukainen
kantaa vertavuotavaa keihästä. Sitten kaksi
nuorukaista saapuu kynttilänjalkojen kanssa
ja lopulta kaunis nuori nainen kantaa koristeltua vatia tai maljaa, Graalia, jonka päällä on
vain yksi ehtoollisleipä. Tämä on Kalastajakuninkaan raihnaisen isän ainoa ravinto. Tuossa
runoelmassa Graal on toissijainen esine ja itse
ehtoollisleipä on ihmeitätekevä, elämänantava ravinto. Myöhemmistä teoksista tunnettu
Pyhä Graal esiintyy kuitenkin ensimmäisen
kerran Robert de Boronin kaunokirjallisessa
teoksessa Joseph d’Arimathie, joka on kirjoitettu vuosien 1191 ja 1202 välillä. Sen mukaan
Joosef Arimatialainen, rikas mies ja Jeesuksen oppilas oli saanut haltuunsa viimeisellä
ehtoollisella käytetyn maljan ja kun hän on
Pilatuksen luvalla ottanut Jeesuksen ruumiin
ristiltä hän huomaa sitä pestessään, että viisi
haavaa alkaa vuotaa, ja hän kerää veripisarat maljaan. Joosefia syytetään myöhemmin
ruumiin varastamisesta ja hänet vangitaan.
Vankilassa hänelle ilmestyy Kristus, joka luovuttaa maljan hänen haltuunsa. Kristus vihkii Joosefin myös Graalin messuun ja muihin
salaisiin opetuksiinsa ja häviää. Joosef pysyy
elossa kyyhkynen tuodessa selliin päivittäin
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ehtoollisleivän. Joosef vapautuu ja liittyy (n.
70 jKr) sisareensa ja tämän mieheen Broniin
ja lähtee meren yli maanpakoon pienen seurueen, johon kuuluivat mm. Maria Magdaleena
ja Jeesuksen äiti Maria, kanssa. Matkalla asetetaan viimeistä ehtoollista vastaava Graalin
ensimmäinen pöytä, jonka kolmastoista eli
Juudas Iskariotin tuoli jätetään tyhjäksi, sillä
siihen istumaan yrittänyt paiskautui aina ylös.
Erään tarinaversion mukaan Joosef matkustaa Glastonburyyn Englantiin, missä hän olisi käynyt myös aikaisemmin tinakauppiaan
ammattia harjoittaessaan ja tällöin hänellä
olisi ollut mukanaan isätön pieni poika - Jeesus. Tänne Joosef pystyttää nyt ensimmäisen
kristillisen Jeesuksen äidille neitsyt Marialle
omistetun kirkon. Graal asetetaan kirkkoon
ja se on keskeinen pyhäinjäännös sittemmin
nimelleen omistetussa messussa, johon kaikki
pyöreän pöydän ritarit osallistuvat. Toisessa
versiossa Joosef jää Eurooppaan ja Graalin
vartiointi uskotaan hänen langolleen Bronille,
joka sitten tunnetaan Rikkaana Kalastajana,
koska hänkin oli ruokkinut seurueen Kristuksen antaman esikuvan mukaan yhden ainoan
kalan avulla. Seurue ryhtyy asuttamaan Avaronia tai Avalonia.
Munsalvachiin rakennetaan temppeli (pelastuksen vuori) ja Graalin ritarien järjestö ilmaantuu. He istuvat Graalin toista pöytää ja
nauttivat Graalin lahjoittamia pyhiä aterioita.
Graalin messuja pidetään nyt pappina palvelevan Graalin Kuninkaan johdolla. Kuningas
saa kuitenkin pian Longinuksen keihäästä sääreensä tai genitaaleihinsa mystisen haavan, jonka Kuningas on ansainnut uskonpuutteensa ja

muiden syntiensä vuoksi. Tämän jälkeen kuningas tunnetaan Haavoitettuna Kuninkaana.
Maa valtakunnassa tulee karuksi ja tunnetaan
nimellä Autiomaa, Wasteland. Graalin linnassa säilytetään nyt Graalia, keihästä, miekkaa ja
pyöreää ruoka-astiaa tai päätä, joka myöhemmin sekoitetaan Graaliin itseensä. Esineitä
kutsutaan linnassa yhteisnimellä Hallows eli
pyhät tai pyhitetyt.
Tarinan mukaan kuningas Arthurin aikana
500-luvulla kuninkaan neuvonantaja taikuri Merlin on perustanut kolmannen pyöreän
pöydän, jolle Graal kuuluisi, mutta jolta se
nyt puuttuu. Pyöreän pöydän ritarit esittävät
kysymyksen: ”Ketä Graal palvelee”. Helluntaijuhlassa Graal ilmestyy kuningas Arthurin pöytään. Tilannetta
on edeltänyt Arthurin
ja kuningatar Quineveren pojan ritari Galahadin
saapuminen.
Outo munkki johdattaa hänet Graalin läsnäollessa sisään ja kaikki
ritarit menettävät äkillisesti
puhekykynsä.
Auringonsäteeseen verhoutunut Graal katoaa
jälleen ja ritarit sitoutuvat etsimään sitä. Kertomus etenee etupäässä Parzivalin, pyhän hullun
ja alahadin kautta. Galahad on saanut luvan istua tyhjällä tuolilla nimeltä Siege Perilous.
Camelotin linnasta lähteneistä vain harvat
näkevät vilauksenkaan Graalista. Jokainen ritari joutuu sensijaan monenlaisiin testeihin,
joiden luonteen selittää aina syvällä metsässä
saapuvilla oleva erakko. Lancelot pääsee usein
lähelle Graalia, mutta kääntyy pois tuntiessaan
vetoa kuningas Arthurin vaimoon. Gawaine

saavuttaa Graalin linnan, mutta putoaa pois liiallisen maallisen kiintymisensä vuoksi.
Vain kolmen onnistuu lopulta löytää Graal ja
vihkiytyä sen salaisuuksiin. Galahadin, neitseellisen nuorukaisen Parzifalin ja Borsin, tavallisen miehen, joka ainoana palaa Camelotin
linnaan mukanaan vastaus kysymykseen. Vain
Parzival, Galahad ja Bors löytävät siis tien
Graalin linnaan, mutta vain Galahad saa pitää linnan aarteet ja vain Galahad sai erakon
opastamana istua Arthurin pöydän tyhjässä
tuolissa, jonka Juudas oli jättänyt avoimeksi.
Parzifal vaeltaa ensimmäisen epäonnistumisensa jälkeen viisi vuotta autiomaassa, löytää
jälleen tiensä Haavoittuneen Kuninkaan linnaan, jossa Rikas Kalastaja vartioi tietä Autiomaahan. Hän odottaa
vastausta kysymykseen:
”Ketä Graal palvelee”,
sillä oikea vastaus parantaisi hänet, minkä jälkeen
hänellä olisi lupa kuolla.
Oikea vastaus on Kuningasta. Kerran parannuttuaan Kuninkaan on siis
lupa kuolla ja Autiomaan
vedet virtaisivat jälleen
Kuva P. Salonen
saaden maan kukoistamaan. Paranemisen ja parantamisen teema
on Graalille keskeinen. Kuningas ja autiomaa
tarvitsevat molemmat parantavaa keihästä, joka saa veren pysähtymään, mutta veden vuotamaan. Keihäs siis sekä haavoitti että paransi
Kuninkaan. Tarinat vaihtelevat, josko parantamisen teki Galahad, Parzival, keihäs vai malja.
Galahad, Parzifal ja Bors jatkavat matkaansa
saavuttaen Sarrasin pyhän kaupungin idässä,
missä juhlitaan Graalin lopullisia mysteereitä
ja nyt kolme ritaria osallistuu Messuun, missä
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maljaa käytetään. Kristus ilmestyy ensin juhlijana
ja sitten loistavana lapsena maljasta ja lopulta ristiinnaulittuna miehenä. Tämän jälkeen Galahad
kuolee ja Graal nostetaan taivaaseen. Parzifal palaa Kalastajakuninkaan linnaan hallitakseen hänen
sijastaan jättäen Borsin palaamaan Camelotiin.

Lohengrin
Nimi Lohengrin tulee todennäköisemmin
Lothringen provinssista, joka sijaitsee Ranskan ja
Saksan rajalla. Ensimmäiset kirjalliset tarinat Lohengrinista, joutsenritarista tulevat Ranskasta. Ne
liitetään Geoffrey Boillonilaiseen, ensimmäisen
ristiretken johtajaan ja Jerusalemin kuninkaaseen,
joka kuoli n. 1000 jKr. Chrétien de Troyes kirjoitti
hänestä 1150-1189 mutta kuoli ennen kuin ehti
saada teoksen valmiiksi. Kaksi eri kirjoittaa, joista
toinen oli hänen veljensä, kirjoitti sen myöhemmin valmiiksi. Samasta lähteestä peräisin olevia
tarinoita esiintyy myös palasina eri kirjoittajilta.
Nämä tarinat kertovat Geoffrey Boillonilaisen
urotöistä ja hänet mainitaan joutsenritarin isänä.

Lohengrin saksankielisessä kirjallisuudesta
Wofram von Eschenbach toi uuden elementin
kuningas Arthurin legendaan, Parzivalin, tarinan
pyhästä hullusta ja Graalista. Teoksessaan Parzival hän mainitsee Parzivalin pojan ja Graalin ritarin, Lothringenin, jonka Jumala lähetti puolustamaan Brabantin prinsessaa. Lohengrin saapuu
joutsenen vetämässä veneessä, tulee maan hallitsijaksi ja nai Brabantin prinsessan.

Joutsenritari
Kelteille joutsen oli valon jumalan sanansaattaja.
He uskoivat että joutsen hallitsi ennustustaidon ja
laulun. Joutsenen kerrotaan laulavan kauneimmin
juuri ennen kuolemaansa, mistä on tullut käsite

8

Ruusu-Risti lehti 2-2021 indd.indd 8-9

joutsenlaulu. Tutkijat uskovat joutsenlegendojen
olevan peräisin kelteiltä, jotka hallitsivat Reinin
alajuoksua ja Belgiaa, samoja alueita, missä joutsenet pysähtyvät muuttomatkoillaan. Kelteille
joutsenten, valon jumalan sanansaattajien saapuminen merkitsi joko kevään koittoa ja valon
lisääntymistä tai syksyn saapumista ja valon vähentymistä.
Joutsen esiintyy myös saksalaisessa mytologiassa. Saksalaiset saapuivat alueelle n. 100 jKr
ja todennäköisesti oppivat kelteiltä uskomuksen joutsenesta valon jumalan sanansaattajana. Saksalaisessa mytologiassa esiintyy myös
joutsenneitsyeet, valkyyriat, jotka ovat jumalten
sanansaattajia ja palvelijoita. Heidän uskottiin
pystyvän ennustamaan tulevia ja muuttamaan
itsensä halutessaan joutseniksi. Herzeleide ja
Repanse de Schoie luetaan jousenneitsyeiksi.
Wolfram von Eschenbach kuvaa heidät henkisesti kehittyneiksi naisiksi, jotka naitetaan eri
maiden hallitsijoille ja joiden pojista tulee Graalin ritareita. Mytologiassa esiintyy myös joutsenlapset. He ovat joutsenneitsyeiden lapsia ja ovat
perineet äideiltään kyvyn muuttua joutseniksi.
He pitävät kultaista ketjua kaulallaan. Keskiajalla nämä tarinat kehittyivät nykyiseen muotoonsa
joutsenritarista.
Saksankielisessä kirjallisuudessa joutsenritari
esiintyy viidessä eri teoksessa:
1. “Parzival”, kirjoittanut Wolfram von
Eschenbach
2. “Der Schwanritter”, kirjoittanut Konrad von
Wuerzburg
3. “Der Lohengrin”, Wartburgkrieg, kilpalaulanta
4. “Der Lorengel”
5. “Lohengrin”, Richard Wagnerin ooppera
Tarina joutsenritarista kehittyi keskieurooppalaisessa kirjallisuudessa 1100-1200-luvuilla vaik-

kakin sen juuret ulottuvat kelttien mytologiaan.
Joutsen esiintyy keskeisenä elementtinä kaikissa noissa kertomuksissa. Joissakin kertomuksissa kuten Wartburgkriegissa joutsen
on enkeli. Wolfram von Eschenbach ei
mainitse joutsenta enkeliksi vaikkakin kertomuksesta välittyy joutsenen pyhä luonne.
Se opastaa Graalin ritaria, joka saapuu vastauksena rukoukseen. Richard Wagnerin oopperassa taas joutsen muuttuu sankarittaren
veljeksi.
Ranskan- ja saksankielisissä versioissa joutsenen asema on hieman erilainen. Saksankielisille kertomuksille on yhteistä, että joutsen
on Jumalan lähettämä enkeli. Usein ritari ja
joutsen ovat myös veljeksiä. Kaikissa kertomuksissa on yhteisiä piirteitä: Jossakin Reinin
alajuoksulla tai sen sivujokien varrella on jalosukuinen nainen, joka tarvitsee pelastajan. Uljas ritari saapuu pienessä joutsenen vetämässä
veneessä ohjastaen venettä kulta- tai hopeaketjuilla. Kun ritari saapuu määränpäähän,
joutsen katoaa. Ritari voittaa jalosukuisen naisen viholliset ja nai joko naisen tai tämän tyttären, ehtonaan, ettei nainen saa kysyä hänen
nimeään tai syntyperäänsä. Nainen suostuu
tähän ja kuluu yleensä aikaa, pariskunnalle syntyy lapsi tai useita, ennen kuin nainen
kysyy kielletyn kysymyksen. Joutsen ilmestyy
uudelleen ja ritari astuu veneeseen jättäen lahjaksi torven, miekan tai sormuksen, jolla on
taikavoimia.
Wolfram von Eschenbachin kirjoittama Parzival kuuluu tarinoihin pyhästä hullusta, joskin Parzivalissa hän on jalostunut vuosien
kilvoittelun kautta ja saavuttanut mielen ja
uskon lujuuden sekä Graalin kuninkuuden.
Gurnemanz koulutti Parzivalin ritariksi ja
lähetti hänet maailmaan puolustamaan viat-

tomia ja oikeutta. Parzival saapuu Pelaraniin,
jossa viholliset uhkaavat kuningatar Kondwiramuria. Parzival voittaa viholliset ja nai
Kondwiramurin. Trevrezant kertoo Parzivalille Graalin kuninkaista ja Kondrie kutsuu
hänet, kuningatar Kondwiramurin ja heidän
poikansa Lohengrinin Monsalvaeschin linnaan. Toinen pojista Kardeiss jää hallitsemaan kuningaskuntaa. Saavuttuaan linnaan
he tapaavat Amfortaksen ja Feirefessin, joka on Parzivalin velipuoli, sekä Repanse de
Schoyen, joka on taas Amfortaksen sisar.
Tarinan mukaan Graal antoi ainoastaan Repansen, joutsenneitsyeen kantaa itseään. Feirefess ei pysty näkemään Graalia koska häntä
ei ole kastettu. Parzival ja muut Graalin ritarit
yrittävät suostutella häntä ottamaan kasteen
mutta hän kieltäytyy. Vasta kun hän rakastuu
Repanseen ja kuulee, että voi naida tämän
ainoastaan, jos ottaa kasteen, hän suostuu
kastettavaksi ja näkee Graalin. Lohengrin
kasvaa vahvaksi mieheksi eikä koskaan horju. Samaan aikaan Brabantia hallitsee oikeamielinen ja hurskas prinsessa, jota monet
jalosukuiset miehet kosivat. Hän ei suostu kenellekään. Hän rukoilee Jumalaa lähettämään
hänelle sopivan puolison. Puoliso saapuu
joutsenen vetämässä veneessä Montsalvaeschista ja astuu maihin Antwerpissä. Hän on
komea ja yhtä hurskas kuin prinsessakin. Hän
sanoo tälle: ”Minä olen tullut hallitsemaan
maata ja pysyn luonasi jos et kysy nimeäni.
Jos taas kysyt, tulet kadottamaan minut. Jos
et noudata tätä varoitusta, Jumala varoittaa
minua, sillä yksin Hän tietää miksi.” Prinsessa antaa lupauksensa ja heidät vihitään. Ritari
hallitsee maata ja tekee monia sankarillisia tekoja. He saavat useita lapsia. Prinsessa pettää
lopulta lupauksensa ja esittää kielletyn kysymyksen. Joutsen saapuu vetäen venettä ja ritari, joka osoittautuu Lohengriniksi, poistuu.
9
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Richard Wagnerin ooppera Lohengrin
Lohengrin tunnetaan myös Richard Wagnerin säveltämänä oopperana. Se perustuu
Wolfram von Eschenbachin eepokseen
Parzifal sekä kahden tuntemattoman
ranskalaisen runoilijan 1200-luvun lopulla kirjoittamaan Lohengrin-runoelmaan.
Wagner perusti Lohengrinin tarinaan Saksan kuninkaasta Henrik I Linnustajasta
(876 - 936), joka soti unkarilaisia vastaan.
Kuitenkin Brabantin herttuakunta, jonne
tarina sijoittuu, perustettiin vasta 1183.
Wagner aloitti teoksen kirjoittamisen 1846
kolmannesta näytöksestä. Sen jälkeen
hän teki ensimmäisen näytöksen, ja toinen näytös valmistui vuonna 1847. Dresdenin ooppera ei ollut hyväksynyt teosta
ohjelmistoon, kun Wagner vuonna 1849
osallistui toukokuun vallankumoukseen ja
joutui lähtemään maanpakoon. Lohengrinin ensiesityksen johti Franz Liszt elokuussa 1850 Weimarissa. Lohengrin teki
heti alusta alkaen syvän vaikutuksen ja jäi
pysyvästi oopperatalojen ohjelmistoon.
Wagner itse kuuli teoksensa ensimmäisen
kerran soitettuna Wienissä vuonna 1861.

Kolminäytöksisen opperan kulku on
seuraava:
Ensimmäinen näytös
Saksan kuningas Henrik Linnustaja on lähdössä sotaan unkarilaisia vastaan ja on tullut
Brabantiin kokoamaan sotajoukkoja. Hänen
pitää myös selvittää kiista koskien Brabantin
nuoren herttuan katoamista. Brabantin vanha herttua on kuollut jonkin aikaa sitten ja
jättänyt jälkeensä pojan nimeltään Gottfried
ja tyttären nimeltään Elsa. Lasten holhoojaksi
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oli määrätty kreivi Friedrich von Telramund.
Eräänä päivänä Elsa oli lähtenyt Gottfriedin kanssa metsään kävelylle, mutta palannut
ilman veljeään. Friedrich väittää Elsan murhanneen veljensä päästäkseen tämän sijasta
Brabantin hallitsijaksi. Friedrich oli aiemmin
aikonut naida Elsan, mutta on nyt ottanut
vaimokseen Ortrudin, Friisinmaan ruhtinaan
Radbodin jälkeläisen. Koska Friedrich on
kuolleen herttuan läheinen sukulainen ja koska Ortrudin suku hallitsi ennen maata, Friedrich vaatii Brabantia itselleen. Kuningas käskee
tuoda Elsan paikalle ja tämä saapuu seuralaisineen. Hän ei vastaa Friedrichin syytöksiin vaan
ainoastaan suree veljensä katoamista. Kuningas sanoo, ettei voi ratkaista kiistaa vaan jättää
sen Jumalan tuomiolle kaksintaistelun kautta.
Friedrich kokeneena sotilaana suostuu tähän
heti. Kuningas pyytää Elsaa nimeämään edustajansa ja Elsa kertoo nähneensä unessa ritarin,
jonka hän uskoo tulevan puolustamaan häntä.
Kuningas käskee airuttaan kutsumaan ritarin
paikalle. Kahden kutsun jälkeen mitään ei tapahdu ja Elsa polvistuu maahan rukoilemaan.
Lohengrin hohtavassa haarniskassaan saapuu
jokea pitkin joutsenen vetämässä veneessä.
Lohengrin tervehtii kuningasta kysyy Elsalta,
hyväksyykö tämä hänet edustajakseen kaksintaistelussa. Elsa polvistuu hänen eteensä ja nimeää hänet edustajakseen. Lohengrin pyytää
vain yhtä asiaa vastapalvelukseksi, että Elsa lupautuu naimaan hänet eikä koskaan kysy, kuka
hän on tai mistä hän tulee. Friedrichin seuralaiset suositettelevat häntä luopumaan taistelusta
mutta ylpeydessään hän hän hylkää neuvon ja
ottaa haasteen vastaan. Molemmat osapuolet
rukoilevat Jumalalta voittoa sille, joka edustaa
oikeutta. Ortrud on varma Friedrichin voitosta.
Lohengrin kuitenkin voittaa hänet kaksintais-

telussa, mutta säästää hänen henkensä. Lohengrin ottaa Elsaa kädestä ja julistaa hänet
voittajaksi. Kuningas karkottaa Friedrichin.
Toinen näytös
Karkotetut Friedrich ja Ortrud ovat Antwerpenin linnakkeen portailla. Ortrud paljastaa olevansa pakanallinen noita ja yrittää
vakuuttaa Friedrichiin uskoa, että he yhdessä tulevat vielä hallitsemaan maata. Friedrich
on vihainen Ortrudille, koska tämä valehteli nähneensä Elsan murhaavan Gottfriedin.
Ortrud saa kuitenkin Friedrichin uskomaan,
että Lohengrin voitti hänet noituudella. Hän
kertoo, että jos Lohengrin saisi pienenkin
haavan tai jos hänen nimensä paljastuisi,
hän menettäisi voimansa, mutta ainoa, joka nimeä voi kysyä, on Elsa. Tällä aikaa Elsa tulee linnan ikkunaan ja kuulee Ortrudin
surevan ääneen. Kun Elsa laskeutuu linnan
portaita ovelle, Ortrud rukoilee pakanajumalilta Wotanilta ja Freialta kostoa, oveluutta
ja kykyä johtaa Elsa harhaan ja lupaa samalla vakiinnuttaa pakanajumalien vallan. Kun
Elsa saapuu paikalle hän yrittää saada Elsan
epäilemään Lohengrinia ja sanoo, että tämä
voi lähteä ja jättää Elsan yhtä nopasti kun
saapuikin. Elsa ei voi uskoa Lohengrinista
pahaa, mutta hänen käy sääliksi Ortrudia ja
hän lupaa pyytää Lohengrinia armahtamaan
Friedrichin. Aamun tultua linnan asukkaat
kokoontuvat paikalle. Kuninkaan airut kertoo, että Friedrich on julistettu lainsuojattomaksi ja, että Lohengrin on kieltäytynyt
herttuan arvonimestä ja haluaa itseään kutsuttavan Brabantin suojelijaksi. Elsan mennessä kirkkoon Ortrud astuu hänen eteensä
ja väittää Lohengrinin voittaneen Friedrichin
taikavoimillaan. Samaan aikaan kuningas ja

Lohengrin saapuvat. Myös Friedrich tulee
paikalle ja vaatii Lohengrinia kertomaan nimensä. Lohengrin sanoo, että ainoastaan
Elsa voi kysyä sitä. Hän käskee Friedrichiä
ja Ortrudia poistumaan ja menee kirkkoon
Elsan kanssa.
Kolmas näytös
Elsa on alkanut pelätä, että jollei hän tiedä,
kuka hänen miehensä on, tämä saattaa joskus hylätä hänet. Hän vaatii Lohengrinin
estelyistä huolimatta tätä paljastamaan nimensä. Yhtäkkiä Friedrich tulee huoneeseen
aikomuksenaan haavoittaa Lohengrinia,
mutta Lohengrin surmaa hänet miekallaan.
Hän käskee Friedrichin mukana tulleita
viemään ruumiin Scheldtin joelle, jossa kuningas joukkoineen odottaa ja lähtee sinne Elsan kanssa paljastaakseen nimensä.
Saavuttuaan paikalle hän kertoo olevansa
Lohengrin, Parsivalin poika. Hän kuuluu
Montsalvatin linnan ritarikuntaan, jonka tehtävänä on vartioida Graalin maljaa. Hänen
isänsä on Graalin kuningas. Jos joku ritareista lähtee linnasta, Graalin voima auttaa häntä
edelleen, mutta jos hänen nimensä paljastuu,
hänen täytyy palata. Joutsenen vetämä vene saapuu. Lohengrin antaa Elsalle torvensa, miekkansa ja sormuksensa ja pyytää tätä
antamaan ne veljelleen, jonka hän kertoo
olevan yhä elossa. Samassa Ortrud saapuu
paikalle ja kertoo muuttaneensa Gottfriedin
joutseneksi, joka nyt vetää venettä. Tämän
kuullessaan Lohengrin polvistuu rukoilemaan. Hänen yläpuolelleen ilmestyy valkea
kyyhkynen ja Ortrudin kauhuksi Gottfried
palaa oikeaan muotoonsa. Lohengrin nousee
veneeseen ja kyyhkynen vetää sen pois näkyvistä. Sureva Elsa kuolee Gottfriedin käsiin.
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Henkinen kehitystie
Lohengrin, Parzival ja muut keskiaikaiset kertomukset sisältävät ihmisen henkisen kehitystien. Ne sisältävät aineksia antiikin Kreikan
mysteereistä, alkemiasta ja muista vihkimysteistä. Varhaiskeskiaikaan mennessä vanhojen
mysteerikoulujen perinne oli lakannut, keisari
Konstantinuksen toimet gnostilaisia ja muita harhaoppisia vastaan alkoivat vuonna 388,
Egyptin viimeinen temppeli, Philae suljettiin
500-luvulla. Näiden mysteerikoulujen perinne jatkui kuitenkin uudemmissa liikkeissä
kuten kataarilaisuudessa ja vaikutti kristinuskoon. Toisaalta ristiretket 1100-1200-luvuilla
toivat Eurooppaan vaikutteita arabien kehittyneistä tieteistä, taiteesta ja ennen kaikkea
vihkimystiestä, jota myöhemmin jalostivat
temppeliherrat, vapaamuurarit ja alkemistit.
Ristiretkien vaikutus näkyi myös keskiaikaisissa mysteerinäytelmissä, runoelmissa ja taruissa. Toisinaan nämä omivat vaikutteita myös
paikallisesta, pakanallisesta tarustosta.
Joutsen on ollut universaali symboli, joka tavataan jo paljon varhaisemmissa Veedoissa.
Veedoissa ihmistä kutsutaan hamsaksi, joutseneksi. Tähän hamsaan sisältyy esoteerinen
opetus. Hamsa muodostuu kahdesta tavusta
”ham” eli ”minä” ja ”sa” tai ”so” eli ”hän”.
Ihminen toistaa lakkaamatta hengittäessään
tätä ”soham” -mantraa, sisäänhengittäessään
”ham” eli minä ja uloshengittäessään ”so” eli
hän, ikään kuin muistutuksena jumalallisesta
alkuperästään: ”minä olen Hän”, minä olen
Brahman, makrokosmos. Hamsa tarkoittaa
myös Kaalavaahanaa, luojajumala Brahmaan
myyttistä ratsua, ”Ajan Joutsenta”. Joutsenritari taas kuvaa monadia, ihmisen kuolematonta olemuspuolta, joka elää viidenkertaisen
maailmankaikkeuden tuolla puolen, Logoksen
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eli Kristuksen tai Graalin kuninkaan luona ja
ainoastaan heijastaa itsensä aineeseen luoden
ihmisen korkeamman yksilöllisyyden. Tähän
korkeampaan yksilöllisyyteen monadi heijastaa itsensä ensimmäisen Logoksen voiman eli
kolmannen vuodatuksen ansiosta. Pythagoraan mukaan monadi, alkuperäinen kolmio
heijastuttuaan taivaalliseen ihmiseen eli kolmen ylemmän tason atomeihin häviää ja palaa
takaisin äärettömyyteen. Ritari palaa joutsenen
eli Kaalavaahanan vetämänä Logoksen valtakuntaan eli Graalin linnaan. Näin muodostuu
korkeampi yksilöllisyys, âtma-buddhi-manas
-monadi, viidenkertaisen maailmankaikkeuden tuolla puolella elävän monadin säde ilmennysten maailmassa.
Luku kolme toistuu usein vihkimystietä
kuvaavissa taruissa. Kolmen ritarin Galahadin, Parzifalin ja Borsin onnistuu löytää Graal. Kalevalassa urotöitä suorittavat
Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen. Tämä viittaa uudestisyntymiseen
kolmella tasolla, olivat sitten kyseessä
Buddhan dharmakaya, sambhogakaya ja
nirmanakaya tai huomattavasti modernimman antroposofian tuntosielu, älysielu
ja tietoisuussielu. Henkiset koulukunnat
kautta historian ovat puhuneet vihittyjen
adeptien kolminaisesta ylösnousemusruumiista. Parzifal ja Väinämöinen edustavat
henkeä, Bors ja Ilmarinen älyä ja Galahad
ja Lemminkäinen tunnetasoa. Jälkimmäisen tulee kuolla vihkimyksessä, koska se
ei ole osa monadia. Galahad, kuten Lemminkäinenkin on urhea seikkailija ja ritari. Lemminkäisellä on tulinen miekka kun
taas Galahad vetää miekan kivestä, missä
urotyössä ei kukaan muu ritari ole onnistunut ennen häntä.

Graal astiana on ihmisruumiin symboli, aivan kuten alkemian Athanor, keittoastia.
Graal on myös sanaleikki. Vanhassa ranskassa ”san gréal” tarkoittaa Pyhää Graalia kun taas ”sang réal” kuninkaallista
verta. Jälkimmäinen ei kuitenkaan viittaa
fyysiseen sukulinjaan vaan vihityn kuninkaallisuuteen. Alkemiaa kutsuttiin Ars
Regiaksi, kuninkaalliseksi taidoksi. Vihkimyksen kautta kokelas saavuttaa aateluuden, joka on hengen aateluutta eikä
sillä ole mitään tekemistä maallisen perimysjärjestyksen kanssa. Graal sisältää eläväksitekevän salaisuuden, ehtoollisen ja
palvelee vain kuningasta eli Kristusta. Vihityn henkikeho kantaa ja palvelee yksin
henkeä, ylösnoussutta Kristusta meissä.
Lohengrin sisältää myös koko ihmisen
vihkimystien. Elsa edustaa alempaan manasta eli ihmisen alempaa persoonallisuutta. Hän on aikonut solmia avioliiton
Friedrichin eli astraaliruumiin tai Kâma
Ruupan kanssa mutta tämä avioituukin
noidan, Ortrudin kanssa. Ortrud edustaa
eetteriruumista, joska sisältää ”vanhojen
jumalien” eli eläinradan ja planeettojen
voimat. Yhdessä he juonivat valtakunnan
itselleen syrjäyttäen oikean kuninkaan,
Gottfriedin eli âtman. Âtma eli henki jää
ihmisessä hengityksen muotoon, aineettomaksi muistutukseksi jumalallisesta alkuperästä, mitä hamsa eli joutsen edustaa.
Vihkimyksessä monadi organisoi alemmat
käyttövälineet eli surmaa väärän kuninkaan eli Friedrichin. Osittain Lohengrin
muistuttaa myös erästä antiikin vihkimyskertomusta eli kultaista taljaa.
Thessalian kuningaskunnassa Pelias oli kaapannut kuninkuuden velipuoleltaan Ae-

sonilta. Aesonin poika Iason oli annettu
viisaan kentauri Khironin kasvatettavaksi.
Tultuaan aikuiseksi Iason vaati sedältään
kuninkuutta. Pelias yrittää pelastautua antamalla Iasonille mahdottoman tehtävän:
hän lupaa luopua kuninkuudesta, jos Iason toisi hänelle kultaisen taljan. Iason
ja argonautit matkaavat Kolkhisiin, jossa
kultaista taljaa säilytetään. Kuningas Aietes suostui luopumaan taljasta, jos Iason
suorittaisi kolme mahdottomalta tuntuvaa
tehtävää. Aieteen tyttären, noita Medeian
avulla Iason onnistuu tehtävissä ja onnistuu ryöstämään taljan, ja Medeia pakenee
Kolkhiista argonauttien mukana. Seurue
päätyy takaisin Thessaliaan, jossa Iason
surmaa Peliaan ja lunastaa paikkansa laillisena kuninkaana.
Wagnerin Lohengrin eroaa monista varhaisemmista kertomuksista sillä että lopussa Elsa kuolee suruun ja Gottfried palaa
ihmisen hahmossa hallitsemaan kuningaskuntaa. Tämä saattaa olla romantiikan ajan
säveltäjän luoma dramaattinen loppukohtaus mutta sisältää kuitenkin suuremman
viisauden. Vihkimysprosessia symboloi
aina kuolema, joka tässä tapauksessa tarkoittaa ihmisen alemman astraalisen luonnon (väärän kuninkaan) kuolemaa. Sekä
Friedrich, astraaliruumis, että Elsa, alempi
persoonallisuus kuolevat ja näin oikea kuningas, Gottfried (Jumalan rauha) saapuu
hallitsemaan kuningaskuntaa eli mikrokosmosta. Monadi eli Lohengrin on kuitenkin
jättänyt tälle kolminkertaisen vuodatuksensa eli torven, miekan ja sormuksen, âtma-buddhi-manas –monadin.
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Lohengrin-aaria
On kaukomaa ja ihmelinna siellä. Linna se Montsalvat on nimeltään.
Sen keskell’ on templi kaunis, ylväs. Maan pääll’ ei sille vertaa missäkään.
Keskellä templiä on ihmemalja, ja sitä pyhänä siellä suojellaan.
Sen sinne kerran kantoi enkelijoukko; sen luona puhtautta palvotaan.
Ja vuosittain saa taivahasta kyyhky sen maljan ihmevoimaa uusimaan.
Se malja on Graal, ja uskon autuaisen se suopi palvojilleen ainiaan.
Ken Graalin palvojaksi onpi päässyt, hän siltä voiman ylimaallisen saa,
joll’ aina hän kaikki häijyn juonet torjuu ja uhmata voi myös itse kuolemaa.
Ken Graalin käskystä lähtee kaukomaille, kun on viatonta tarvis puolustaa,
pyhän voimansa siell’ hän säilyttääpi, jos vain hän tuntematon olla saa.
Mutt’ jos hän nimensä vain ilmaiseepi, niin tenhovoimansa oitis raukeaa.
Sit’ älköhön siis kukaan tiedustelko. Jos teette sen, luotanne pois hän saa.
– Nyt siis kysymykseen kiellettyyn ma vastaan:
Pyhä Graal käski mun tänne taistohon.
On kuulu valtias Parsifal siellä.
Olen poikansa ja Lohengrin nimen on.
(libretto Wagnerin oopperasta ”Lohengrin”)
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Ruusu-Ristin kesäkurssit 2.7. - 7.7.2021
Jyväskylän temppelissä
Kurssikirjana Pekka Ervastin Jälleensyntymisen mysteereitä

Perjantai 2.7.		

Klo 19.00

Tervetulotilaisuus

Lauantai 3.7.		
9.00 – 11.00
Aamupuheenvuorot
			11.00 – 13.00 Lounas
			
13.00 – 15.00 Alustus, luvut 1,2 ja 3
			18.00		Yleisöesitelmä,

Kylväjä

Sunnuntai 4.7.		
9.00 – 11.00
Aamupuheenvuorot
			11.00 – 13.00 Lounas
			
13.00 – 15.00 Alustus, luvut 4 ja 5
Mikael
			18.00		Yleisöesitelmä, Jarmo Anttila:
Maanantai 5.7.		
9.00 – 11.00
Aamupuheenvuorot
			11.00 – 13.00 Lounas
			
13.00 – 15.00 Alustus, luvut 6 ja 7
			18.00		Yleisöesitelmä

Väinämö

Tiistai 6.7.		
9.00 – 11.00
Aamupuheenvuorot
			11.00 – 13.00 Lounas
			
13.00 – 15.00 Alustus, luvut 8 ja 9
Ilmarinen
			18.00		Yleisölle avoin musiikki-ilta
					(Per -Speculum ryhmä, tarkentuu myöhemmin)
Keskiviikko 7.7.		
9.00 – 11.00
Aamupuheenvuorot
			11.00 – 13.00 Lounas
			
13.00 – 15.00 Alustus, luku 10 ja 11
			15.00		Päätöstilaisuus

Jousimies
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John Plummer
Kirjaesittely. The Yoga of Jesus:

Teachings of Esoteric Christianity
Quest, Spring 2021, Suomennos ja johdanto Antti Savinainen

Johdanto
Mauri Lehtovirran teos Jeesuksen jooga ilmestyi vuonna 2009. Luin sen heti tuoreeltaan ja pidin siitä hyvin paljon. Maurin
kirja on nykyaikaisella kielellä kirjoitettu Vuorisaarnan tulkinta henkisten opetusten – ja
erityisesti Pekka Ervastin opetusten – näkökulmasta. Aloitin kirjan kääntämistyön englanniksi vuonna 2017 ja käännös valmistui
vuonna 2020. Editoinnin ja kielen huollon
teki Richard Smoley, yhdysvaltalaisen teosofisen Quest-lehden päätoimittaja ja esoteerisen
kristinuskon asiantuntija. Englanninkielinen
e-kirja on saatavissa osoitteesta https://teosofia.net/e-kirjat/TheYogaOfJesus.pdf ja
Smoleyn lukema äänikirja osoitteesta http://
www.ruusuristi.fi/julkaisut/aanitteet/. Kiitän
Kulmakoulusäätiötä apurahasta, joka mahdollisti kielenhuollon ja äänikirjan tuottamisen. Seuraavassa on amerikkalaisen teosofin
John Plummerin kirja-arvostelu Jeesuksen
joogasta, joka julkaistiin Quest-lehden tämän
kevään numerossa.

Kirjaesittely
Tämä inspiroiva kirja on muistutus teosofian kulttuurisesta ja kielellisestä laajuudesta,
josta englanninkieliset lukijat voivat joskus
olla tietämättömiä. Suomalainen kirjoittaja
Mauri Lehtovirta nojaa vahvasti suomalaisen

16

Ruusu-Risti lehti 2-2021 indd.indd 16-17

teosofin ja ruusuristiläisen Pekka Ervastin
(1875–1934) opetuksiin ja muihin suomalaisiin kirjoittajiin ja kulttuurillisiin viittauksiin.
Olin ilahtunut, kun pääsin tutustumaan tähän
aiemmin itselleni tuntemattomaan osaan teosofista perhettä, ja aion jatkaa tutustumistani
suomalaiseen teosofiaan. Lehtovirran kirjaan
on ystävällisesti sisällytetty luettelo Ervastin
kirjoista, jotka on käännetty englanniksi (mm.
The Divine Seed eli Jeesuksen salakoulu, jonka Quest Books julkaisi vuonna 2010).
Lehtovirta tarkastelee ”joogaa” laajassa mielessä: se tarkoittaa harjoituksia, jotka vievät
henkiseen eheytymiseen ja yhdistymiseen.
Hän tutkii tarkoin Jeesuksen opetuksia käytännöllisestä näkökulmasta, joka sisältää myös
esoteerisen näkemyksen. Mitä meille merkitsisi, jos yrittäisimme ymmärtää ja paneutua
siihen, mikä Jeesuksen kautta annettiin ihmiskunnalle? Suurin osa kirjasta keskittyy
Vuorisaarnaan ja Herran rukoukseen evankeliumien ytimenä, joka opettaa itsensä unohtavaa rakkautta. Kuinka voimme toteuttaa näitä
opetuksia ja mitä tapahtuu, jos teemme niin?
Lehtovirta kirjoittaa johdannossaan, että Ervast ”luultavasti puhui ensimmäisenä maailmassa muutoksista, jotka tapahtuvat niissä,
jotka elämässään seuraavat Jeesuksen viittä

käskyä”. Tällä hän viittaa erittäin merkittävään
teemaan, joka läpäisee koko kirjan. Lehtovirta
nojaa Ervastin opetuksiin ja omiin kokemuksiinsa esittäessään, kuinka Jeesuksen eettisen
tien seuraaminen avaa ihmisille korkeampia henkisiä mahdollisuuksia. Esimerkiksi ihminen, joka oppii pitämään ajatuksensa
puhtaina, ”oppii näkemään toisten ihmisten
tunteita, näkemään ihmisten energiakehoja
eli auroja”. Kun sitoudumme puhumaan aina
totta, opimme havaitsemaan ihmisten kykyjä,
taipumuksia ja ominaisuuksia. Hyvillä töillä ja
rakkaudella on puolestaan syvällisiä sielullisia ja henkisiä vaikutuksia ja seurauksia, jotka
mahdollistavat Taivaallisen Isän näkemisen.
Kirjassa edelleen syvennetään esitystä Jeesuksen opettaman tien avaamista mahdollisuuksista. Jos Lehtovirta ja Ervast otetaan
vakavasti, Jeesuksen joogan eettisen tien seuraaminen on kaikkein voimakkainta sielullisen
ja henkisen kehityksen polttoainetta. Jos halutaan saavuttaa ihmisen todellisen luonnon ja
suurempien mahdollisuuksien avautuminen,
ei ole parempaa tietä kuin epäitsekkään rakkauden ulottaminen koskemaan kaikkia – tai
ainakin toteuttaa tämä niin pitkälle kuin se tällä hetkellä on mahdollista. Muistan teosofisen
puhujan Ed Abdillin sanoneen vuosia sitten,
että jos ihminen ei kykene rakastamaan kaikkia
ihmisiä, kannattaa aloittaa rakastamisen harjoittelu eläimestä tai vaikkapa kasvista. Aloitamme siitä kohdasta, jossa juuri nyt olemme
ja sen tekeminen, mikä on meille mahdollista,
mahdollistaa uusien kykyjen avautumisen.

Lehtovirran tulkinnan mukaan suomalainen luterilaisuus painottaa armoa ja uskoa,
ja samalla ohittaa Jeesuksen joogan eettisen
elämän mukanaan tuovan kehityksen. Luterilaisen kirkon painotusta kohtaan voi tosin
tuntea tiettyä sympatiaa, kun huomaamme
olevamme samassa asemassa kuin Paavali:
”…en tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä
vihaan” (Room. 7:15). Miten voimme edetä, kun huomaamme, että tahtomme näyttää
olevan sidottu, emmekä tee sitä hyvää, minkä
tiedämme? Kuinka voimme välttyä siltä, ettei
Jeesuksen joogasta tule pitkä ja raskas lista eettisiä vaatimuksia sen sijaan, että se olisi kutsu
rakkauteen ja vapauteen? Ehkä avain on Lehtovirran huomautuksesta siitä, että Jumala on
aina läsnä ”sydämemme syvyyksissä kipinänä,
monadina, näkymättömänä hiljaisuuden äänenä”. Missä ikinä olemmekaan, emme ole koskaan erossa Jumalasta, olemme olemassa joka
hetki jumalallisen rakkauden vaikutuksesta.
Kun ymmärrämme Jumalan aina läsnäolevan rakkauden, ”silloin ymmärrämme myös,
että armo ja armahtavaisuus ovat karman
olennaisia elementtejä”. Kun epäonnistumme pyrkimyksissämme silloinkin, kun meillä
on karmallisia seurauksia työstettävänä, kohtaamme aina ensin armahtavaisuuden.
Lehtovirta kutsuu meitä lempeydellä ja suurella selkeydellä muuntumisen ja palvelun
tielle, seuraamaan Jeesuksen meille avaamaa
tietä. Samalla tavalla kuin Mestari, hän kehottaa niitä, jotka tuntevat kutsumusta tälle tielle:
”Tule ja näe”.
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Yrjö Härkänen

Pandemian haaste

Korona-asenteissa

tapahtunut vastaikkainasettelu pistää vaakalaudalle jopa ihmisten välisen ystävyyden. Pandemian jakaessa ihmisiä
eri leireihin ruusuristiläisten kannattaa keskittyä siihen, mikä meitä yhdistää.
Nyt yli vuodenpäivät valloillaan ollut koronapandemia on rajoittanut ihmisten sosiaalista
elämää, mutta myös aikaansaanut
näkemyseroja siitä, onko koronauhka todellinen vai ei. Pandemia
käynnisti eri medioissa valistussodan kasvomaskien ja rokotteiden
puolesta ja toisaalla niitä vastaan
jakaen ihmisiä eri leireihin. Yhteiskunnallisesti ollaan selvästi
oltu kasvomaski- ja korona-rokotemyönteisiä. Toisaalta on syntynyt koulukuntia niitä vastaan.
Korona-rokotemyönteisyydessä ihminen kokee luottamusta tieteeseen ja yhteiskuntaan.
Korona-rokotekielteisyydessä hän tavoittaa
ehkä uskollisuuden Jumalaa kohtaan ja luottaa oman immuniteetin vahvistamiseen luonnollisin keinoin. Miksi näiden näkemysten
olisi oltava vastakkaisia? Uskon vahvasti, että
vastustuskykyä voi parhaiten vahvistaa luonnollisin keinoin ja sitä teenkin esimerkiksi
D-vitamiinilla, mutta päädyin kuitenkin tässä
tilanteessa ottamaan myös rokotteen. Mielestäni ne eivät ole vastakkaisia vaihtoehtoja.
Suomessa, ruusuristiläiset mukaan luettuna,
korona-asenteissa tapahtunut vastaikkainasettelu pistää vaakalaudalle ihmisten välisen
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ystävyyden ja eräissä tapauksissa jopa ruusuristiläisten Veljeyden. – Näin ei saisi olla. Olisiko
rakentavampaa kunnioittaa toistemme näkemyksiä ja olla niille avoin? Ehkä oppisimme
jotain toisiltamme. Toisaalta meillä ihmisillä
taitaa olla ikiaikainen tarve kuulua yhteisöön,
erityisesti sellaiseen, joka sulkee muut ryhmät
ulkopuolelle kokien ne jopa uhkaksi. Onko nykyisessä suvaitsevuuden yhteiskunnassa alkanutkin ilmetä uudenlaista
suvaitsemattomuutta?
Pandemia ei saisi jakaa meitä ruusuristiläisiä millään tavalla. Ruusuristiläisten kannattaa keskittyä kaikkeen
siihen, mikä meitä yhdistää. Meillä
on erittäin rikas sisäinen pääoma,
joka kantaa läpi elämämme. Tuo pääoma on
osaltaan valmista antia kirjojen ja taiteen muodossa, osaltaan valmiutta omakohtaiseen paneutumiseen luovaan ajatteluun, puhumiseen,
kirjoittamiseen tai taiteiluun eri muodoissa.

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

Minulla on tapana ajatella joka tilanteessa, että
kaikki on, Jumala, sinun käsissäsi. Silloin ääretön säde laskeutuu sydämeeni siunaamaan joka
hetken, tilanteen ja tapahtuman, kunhan vain
pitää huolen siitä, että tuo säde on Jumalasta.
-- Se, mihin minut Johdatat, kuuluu minulle ja
samalla muille. Jopa tämän pitkän pandemian
puolieristyksissä oleminenkin, kun eteen työntyy koko ajan entistäkin mielenkiintoisampaa
tekemistä. Koronasta saattaa löytää myös siunauksellisen merkityksen: omakohtainen syvempi hiljentyminen.
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Yrjö Härkänen

Henkilökohtainen totuus, viisaus

S

ydän on totuudenetsijän henkilökohtaisen totuuden kaivo sekä hänen hiljentyessään meditaatiorukoukseen, kohdatessaan
toisen ihmisen, että puhuessaan väkijoukolle. Se on totuudenmukaista viisautta.
Puhun tässä monien henkilökohtaisten virheiden kouluttamana. Mutta eikö ole niin, että jos ei tee koskaan virheitä, ei myöskään opi
kovinkaan paljon henkilökohtaista totuutta.

Tämä haaste vaatii ensinnäkin sisältäohjautuvuutta ja toisaalta rohkeutta olla rehellinen itselleen. Vaikka ympäristössä olisikin
epäkohtia, vaaditaan totuudenetsijältä kykyä olla hiljaa. Hiljaaolemalla voi parhaiten
edistää epäkohtien tai ongelmatilanteiden
ratkeamista. Tämä hiljaaoleminen on oltava
aktiivista, jossa totuudenetsijä tekee työtä
henkensä kautta.

Tähän sopii yksi tiibetinbuddhalainen viisaus: ”Monet lapset ovat jo syntyessään vanhempiaan viisaampia.”
Tyttäreni, joka on 34-vuotias, omaa henkisiä kykyjä joissa on hänen henkilökohtaisen
totuutensa oltava aidosti läsnä hetkestä hetkeen. Kun hän niin tekee, hän on myös viisas.
Mitä viisaus siis on? Oikeaa uteliaisuutta
elämää kohtaanko, elämänkokemustako,
oivaltamista, realismia, vaiko oikeaa uskallusta totuuden porteilla? Näitä kaikkia
varmaan ainakin. Tietysti myös oikeanlaista
nöyryyttä, joka on totuutta ja viisautta kunnioittavaa.

Puhutaan, että on viisasta nukkua yön yli,
ennen kuin tekee vaikean päätöksen. Ennen
tekoa on totuudenetsijän kuunneltava sydäntään, eikä päätään. Kun sanotaan: ajettele, ennen kuin puhut, on totuudenetsijän
ajateltava sydämellä, eikä aivoilla. Vain sydän asettaa oikeat sanat ja loihtii tahdittaen
oikeat teot.
Sydän on totuudenetsijän henkilökohtaisen
totuuden kaivo sekä hänen hiljentyessään
meditaatiorukoukseen, kohdatessaan toisen
ihmisen, että puhuessaan väkijoukolle. Se
on totuudenmukaista viisautta.

Kuva P. Salonen

En suinkaan väitä, että jo löydetyn totuuden opiskelu olisi toisarvoista. Kaikki oppi
totuudesta on perin arvokasta vuosituhansien perintökalleutta. Se vain ei ole nyt minun aiheeni.
Totuudenetsijällä on mielestäni suurimpana haasteenaan henkilökohtaisen totuuden
löytäminen. On helppoa asettua puhutun
tai kirjoitetun totuuden varjoon säestäen
tai itse toistaen jo löydettyä totuutta. Henkilökohtainen ote omaan itseensä suhteessa
ympäristöön ja elämään on se haaste, joka
aidolle totuudenetsijälle mielestäni asetetaan.
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Ihmisessä totuus paljastuu meille parhaiten
nykyhetkessä joko valheellisuutena tai totuudellisuutena ja tässä on kyse oleellisimmasta: henkilökohtaisesta totuudesta, joka
on yhteydessä henkeen ja kaikkein korkeimpaan. Nyt päästään viisauteen.
Kun seuraan kohta neljävuotiasta pojanpoikaani, tulee mieleeni myös kuva omasta, nyt
35-vuotiaasta pojastani samanikäisenä: loputtomat kysymykset, uteliaisuus, elämäninto ja totuudenetsintä. Voisiko aikuinen
oppia tämänikäisiltä jotakin?

Jyväskylästä Annikin pihalta
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Jorma Monto

Kolmetasoinen, moniulotteinen ruutulattiamme

Y

leensä meillä jokaisella on omat paikkamme
joista haemme arkeen jaksamista ja voimaa eli
hyvinvointia, sellaista joka antaa meille sisäistä rauhaa ja totuudenetsijöille tutun käsitteen
mukaisesti edistää myös henkistä kasvuamme.
Minulle ja monille muille se on teosofian ja
ruusuristiläisyyden elämänymmärryksen kautta saatava anti. Viittaan nyt itselleni rakkaimpaan eli Ruusu-Ristin toimintaan ja siihen
mitä se muassaan suo ihmisille joita toimintamme syvällisemmin kiinnostaa.

muroihinsa. Nuo tilaisuudet ovat arjen toimiemme vertauskuvia, kuten tiedämme, ja
siksi on tärkeää että menemme niihin kuten
arjessakin toimissamme, ”hereillä” olevina.
Se paikkamme salissa on tämänhetkisen elämäntilanteemme henkisen kehityksemme
edistymisen tarpeen mukaisesti määräytynyt,
sopivaksi opin antajaksi nykyhetkeemme ja
kulkumme vakaus puolestaan kuvastaa suhtautumisemme kuinka valmiita olemme siihen.

Järjestöillä on tapahtumansa joten meilläkin
omamme ja meille yksi on sisäinen tilaisuutemme jossa hiljennämme itsemme arjelta jo odottaessa
sen alkua kulloinkin, kunnes
tulee hetki ja siirrymme arjen
todellisuudesta sisään toiseen
sellaiseen.

Elämä voi osoittaa ja näyttää monin ”merkein” ja tasoin itseään ulottuvuuksineen, kysymys onkin huomaammeko
sen viestit. Elämä ohjaa meitä
milloin mihinkin tilanteeseen,
määrittää meidät olosuhteisiin missä kulloinkin olemme,
asumme, elämme ja sen myötä mitä kohtaamme ja miten
reagoimme kohtaamaamme.
Kuinka tietoisena olevaisessa
elämme ja kuljemme niin se
määrittää meille itsellemme
kuulummeko, henkisen käsitteen mukaisesti, niihin ihmisiin joiden asuinsijaa voi kutsua valtakunnaksi
ja siinä elämiseksi.

Astuessamme muurien sisäpuolelle ja kulkiessamme
tuossa tilassa, asetumme lopulta kukin siinä paikallemme, mihin oikeastaan elämä
on meidät johdattanut, tietäen, että sen paikan antaman ymmärryksen
tarvitsemme. Itse me valmistamme ja valjastamme mielemme vastaanottamaan sen annin
kerta kerralta, kun osallistumme tapahtumaan.
Mielemme hiljentäminen on arjenkin suuri
haaste, että erottaisimme sen mikä ajatustasolla meitä vielä huojuttaa, tarkoituksenaan
saada meidät jopa tunnetasolla mukaan kie-
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Jumalan valtakunta on taso jonka moniulotteisuus tuo muassaan. Siinä jumalaiset
viisaudet, neuvojat ja ohjaajat ovat astuneet
esiin mahdollisuutena kuuleville korville ja
näkeville silmille siihen neliöön kolmion
keskelle. Kuulemmeko sen ja näemmekö

sen astuneen elämäämme, noudatammeko sen ”intuitiivista” ohjausta? Riittääkö
uskomme siihen, että luotamme omalla
kohdallamme tuon kaiken mahdolliseksi, se on avain ja vaade, olemmeko avoimia ja valmiita? Edellytys tähän on, että
kuljemme valtakunnan tietä totuuden ja
valon johdattamina niin askareissamme
kuin työskennellessämme kaikessa parhaan osaamisemme mukaisesti, olematta
laiskoja. Meillä on vaihtoehtoja tarjolla ja
itse luomme motiivin ja sen mukaan asenteen millä mihinkin suhtaudumme, kuinka
otamme osaa mihinkin ja teemmekö sen
velvollisuudesta vai perinteeksi tulleena tapana. Sen mukaisesti kuin liekkimme palaa,
se sisäinen tulemme, jonka ei ole ulkoisesti
tarkoitettu loistavan, vaan on uhrilahjana
luotu, annettu kiitollisuudesta korkeuksiin,
sen mukaisesti meitä myös lähestytään ylhäältä alas, kuten opeissammekin kerrottu
on. Ylhäältä on silloin tultu puolitiehen
meitä vastaan.
Se kolmas, Taivasten valtakunta tässä ulottuvuudessa esiintuotuna on se kosmisen
hierarkian kokonaisuus, a:sta o:hon, kuten
se symbolisesti meilläkin on löydettävissä.
Meissä on mikrokosmoksena makrokosmoksen olemus joka on ylhäällä ilmenevässä annettu meille niin mahdollisuutena
ymmärtää luotu kuin myös suureksi opetustauluksi jotta käsitämme sen kaiken
olevan todellisuutena niin fyysisenä elimistössämme biologisessa, hormonaalisessa
ja immunologisessa järjestelmässämme ja
toiminnoissamme esiin tulevana sekä myös
henkisenä prosessina sen olemuspuolessa
meissä. Se on se taivainen järjestelmä jossa

ei ole aukkoja eikä tyhjyyttä. Siinä ei satu
virheitä, se on kosmoksen jumalainen täydellisyys jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Kaikkeus on joka hetki valmis muuntumaan, sitä se on välittömästi, järjestyen
aina uusin miljardein mahdollisuuksin uomiinsa jonkin heilahtaessa radoillaan, siinä
on kaikki aina oikealla kohdallaan. Siinä on
sisällään myös jumalainen taivainen taisto
mitä me käymme jumalaisessa inhimillisessä olemuspuolessamme, sen taivasten valtakunnan säännöillä.
Niillä tasoilla on kussakin omat säätäjänsä ja lakeijansa, kumaaransa, vartijansa,
niin enkeli- kuin demonikunnatkin jotka kaikki ovat osia siitä kokonaisuudesta,
kuten mekin olemme yhtenä osana sitä ja
kauttamme mahdollisuutena sille taivaisen
ilmenemiselle maan päällä. Tuon rakenteen tietoutta on löydettävissä luonnollisesti omanlaisenaan monista lähteistä ja
täsmällisempänä kirjatietonakin mm. Max
Heindelin kirjasta Ruusuristiläinen maailmankatsomus, tai muista lähteistä, joita
riittänee. On hyvä kuitenkin pitää mieli
avoimena sen suhteen, että ihminen voi
päästä siihen tietoisuuteen sisäisesti, eli se
voi aueta ihmiselle kuin itsestäänkin, ja kuten tiedämme, on joitain tunnettujakin valosta tulleita korkeita ja pyhiä joissa kaikki
on tietoisuutena jo syntymästään. Yleensä
tuo esoteerinen kaikkeus on verhottuna
hunnun taakse ja ponnistellen tarpeeksi
puhdistuneina voimme päästä osallisiksi
siihen ykseyteen ja jopa liittyen hetkittäin
yhteyteen sen kanssa sillä olemuspuolellamme jossa on kaikki tieto, tuolloin myös
välittyen päivätietoisuuteemme.
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Mielestäni Bhagavad Gitassa on erittäin
selkeästi ja ymmärrettävästi tuotu esiin tuo
taivastenvaltakunta ja sen olemuspuolet
sekä taistot ihmisen osalta, eriteltyinä yksilöllisinä taistoina.

den maaviiva on nostettuna eteemme, kuin
nostaen sen lattiapinnan reunan silmien tasolle, jolloin voimme nähdä siinä nousevan
pyramidin ylöspäin ja vastaavasti sen alapuolisen pyramidin kärki edellä alaspäin.

Siinä on yhden jumalanvaltakunnan ohjaajan Krishnan kyydissä oleva Ardshuna, se
osa meissä joka on jo kuullut hiljaisuuden
äänestä sen intuitiivisen ohjaajan, uskonut ja alkanut seuraamaan tietä; sitä tietä
elämään todeksi, alkanut kuuntelemaan ja
seuraamaan mestarinsa ohjauksessa, kuin
Ardshuna Krishnaa. Elämämme kulussa ja
tilanteissa voimme tunnistaa sen jonkin tapahtuman missä olemme, olevamme kuin
Ardshuna opinpaikan kokeessa ja silloin
kulkee eläen siinä kuin unessa hereillä ollen, rinta rinnan jumalanvaltakunnan ja itsen välillä.

Kolmio jonka sisällä neliö, on myös molemmin puolin horisontaalista pintaa ja
tuolloin katsoessamme se muodostaa kolmiulotteisena geometrisena kuviona merkaban, kuutio sen sisällä keskuksena, joka
on silloin edessämme katsoen tetraedrien
keskellä. Ja ylhäältä katsoen se muodostaa
merkkimme kuusikulmaisen kuvion jossa
risti jo ruusuineen. Olemme silloin itse tuon
Ikuisen kuljettimen merkaban sisällä. Tämä
on yksi tapa katsoa askeliemme kulkua; elämässämme kulkiessamme milloin missäkin
tai kaiken sen ulkopuolella.

Sitten on vielä tuon ruutulattian horisontaalinen taso, tunnuksemme Daavidin täh-

Se yksin on tärkeää
Sinä elämä, valjastit meidät
eteen raskaiden rattaiden.
Päämäärästä tietämättä,
niitä kuljemme kiskoen.
Eilen taipaleen juosten kuljin,
tänään tuuman ryömien.
Tie tasainen oli äsken,
nyt vaikea vaarallinen.
Emme eilistä muista enää,
emme huomista vielä nää.
Tänään matkasta vaaksa puuttuu,
se yksin on tärkeää.
Sylvi Pöyry
Kokoelmasta Vaskimalja
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Pekka Ervast

Itsehillintä

On sanottu, että itsehillinnästä on mo-

nenlaisia näkökantoja: on olemassa itsehillintä, joka voi kuunnella levollisesti ja
olla puolustautumatta silloinkin, kun on
oikeassa ja alempaa minää siten loukataan; on myös olemassa itsehillintä, joka
täynnä kyynisyyttä, näennäisen levollisesti sinkauttelee myrkyllisyyttä ympärilleen.
Onko itsehillinnälle parempi, että purkaa
sisunsa ja siten pääsee ajatuksistaan rauhaan, vai onko parempi olla laskematta
niitä kuuluville siinä tapauksessa, että osaa
rakastavilla ajatuksilla johtaa ukonnuolen
olemattomiin?
Kun kysymys on jostakin asiasta, on hyvä
ensin sopia siitä merkityksestä, mikä asianomaiselle sanalle on annettava. Tahdon
siis aloittaa määrittelemällä itsehillintäkäsitettä. Jollakin saattaa olla toinen käsitys itsehillinnästä, minun velvollisuuteni
on esittää omani. ltsehillinnässä on tietysti erotettavissa kolme tekijää: hillitsijä
(subjekti), hillitty (objekti) ja hillitseminen
(predikaatti). Hillitsijä on kulloinkin se, jota ihminen – ainakin sillä hetkellä – tuntee varsinaiseksi minäkseen, hillitty on taas
vain osa hänestä itsestään. Voisimme sanoa, että hillitsijä edustaa henkeä, hillitty
ainetta ja hillintä niitä yhdistävää elämänvoimaa. Itsehillintä ei vaikuta ainoastaan
fyysisellä tasolla. Se "aine", jota ihminen
hillitsee, voi kuulua myös astraaliseen ja
mentaaliseen maailmaan.
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Itsehillintä toimii fyysisellä tasolla, kun
ihminen hillitsee käytöstään ja puhettaan,
astraalisella, kun hän hillitsee tunteitaan ja
intohimojaan, mentaalisella, kun hän hillitsee ajatuksiaan. Tasot ovat keskenään
vuorovaikutuksessa. Hillitessään sanojaan
ja tekojaan ihminen tavallisesti saa samalla hillitä tunteitaan ja ajatuksiaan, mutta
jonkin aikaa hän saattaa rajoittaa itsehillintäänsä ainoastaan fyysiseen tasoon ja samalla hillittömästi hurjistella ajatuksissaan
ja tunteissaan. Sanoin "jonkin aikaa", sillä ennemmin tai myöhemmin – vaikkapa
vasta jossain tulevassa ruumiillistumassa
– tulee äkkiä ilmi, mitä ihminen on salaa
sisässään hautonut. "Ajatus on teon isä"
ja luonto ei anna itseään pettää. Kaikissa
salatieteellisissä piireissä on sen tähden aina opetettu, että todellinen itsehillintä alkaa ajatuksesta. Itsehillintä yksinomaan
ulkonaisessa, julkisessa merkityksessä on
farisealaisuutta, ulkokultaisuutta, epärehellisyyttä, vaikkei siltä kuitenkaan kaikkea arvoa ole riistettävä. Sen takana voi nimittäin
piillä todellinen hyvä tahto, joka kykenee
rautakouralla hallitsemaan kieltä ja käsiä,
muttei vielä tunteita ja ajatuksia.
Tärkeämpi kuin itsehillinnän käsitteen määrittely on kuitenkin kysymys sen siveellisestä arvosta. Mikä on itsehillinnän merkitys,
tuleeko meidän pyrkiä siihen, kehittää sitä
itsessämme? Se, joka on lukenut teosofisista kirjoista "puhdistuksen tiestä", tietää,
että kolmas sen askelista on "kuuden hy-

veen" hankkiminen, joista ensimmäinen ja
toinen ovat juuri "ajatuksen hillitseminen"
ja "käytöksen hallitseminen". Ja se, jolla
on käsitys – tietysti vaillinainen – täydellisestä ihmisestä, Mestarista, hän ymmärtää,
että Mestari hillitsee täydellisesti itsensä,
so. kaikkia käyttövälineitään. Tavalliselle
ihmiselle esimerkiksi tunteet ja ajatukset
eivät vielä ole mitään ulkokohtaisia käyttövälineitä, päinvastoin ne tuntuvat sitä itsekohtaisemmilta (subjektiivisemmilta), kuta
kehittymättömämpi ihminen on. Mestarille tunteet ja ajatukset ovat persoonallisessa kolminaismaailmassa aivan objektiivisia
"ruumiita", joiden avulla ja välityksellä hän
toimii ja vaikuttaa kerran.

totuus ja rakkaus. Nämä kaksi käsitettä olkoot aina silmiemme edessä. Tahtokaamme totuutta ajatuksiimme ja rakkautta
tunteisiimme!
Henkisen kehityksen tie on kaita ja suora.
Sen toisessa päässä kutsuu totuuden tieto
ja rakkauden elämä, ja sen päämäärän puolesta kannattaa elää ja ponnistaa. Itsehillintä on tällä tiellä tarpeen ainoastaan sitä
varten, että ihminen pysyisi lujasti suoralla
tiellä eikä poikkeaisi siltä syrjään.

Itsehillintä on siis ominaisuus, kyky, joka
on kuuluva jokaiselle meistä. Mutta onko
se päämäärä, onko se ihanne, jota kohti
meidän on pyrittävä?

Itsehillintä voi sinällään johtaa vaikkapa
"mustaan magiaan", so. itsetietoiseen pahuuteen, mutta jos silmämääränämme on
totuus ja rakkaus, emme eksy oikealta tieltä. Viettelyksiä ja houkutuksia on paljon,
mutta jos totuuden ja rakkauden nimessä
hillitsemme itseämme, emme joudu niiden
uhriksi.

En käsitä sitä siksi. En tahtoisi korottaa sitä niin korkeaan asemaan, jos samalla säilytetään sen erikoismerkitys. Tietysti, jos
käsitteitä sekoitamme ja jos sanomme, että
itsehillintä on täydellinen viisaus, rakkaus,
voima ja epäitsekkyys, silloin itsehillintä
on se ihanne, jota kohti kuljemme. Mutta
jos itsehillinnällä käsitämme kykyä hillitsemään oman itsensä ulkonaisia ilmauksia ja
ohjaamaan ja johtamaan niitä, silloin itsehillintä ei ole itse ihanne.

Sen tähden en kehota ketään alkamaan sillä,
että hän yrittäisi hillitä itseään. Herätköön
ensin hänen sydämessään luja rakkaus totuuteen ja koko elävään luomakuntaan
ja tehköön hän sydämessään päätöksen
kääntyä pois pahasta hyvyyden tielle, sitten kyllä tulee aika erinäisten hyveidenkin
kehittämiseen. Niinhän puhdistuksen tien
ensi askeleet ovat "heräymys näkemään todellisuutta" ja "mielessään kääntymys pois
epätodellisesta".

Ja mielestäni on viisaampi säilyttää sille
käsitteelle sen ominaismerkitys. Sillä löydämme parempia ja sopivampia nimityksiä
niille ominaisuuksille eli selvemmin sanoen
sille elämälle, jonka saavuttaminen on pyrkimystemme ihanne. Ne nimitykset ovat

Toimittajalta
Tietäjä – huhtikuu 1910
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Jukka Sarno

Pythagoras
Lainaan ja yhteenvedän tässä esitelmässä, Iamblikhoksen 200-luvulla jKr. eläneen uusplatonistin ja historioitsijan, Pekka Ervastin (Suuret uskonnot) sekä
Eduard Schuren (”Pythagoras ja Delfoin mysteerit) tuotantoa Pythagoraasta, sekä hieman H.T. Laurencyn Pythagoras -tutkimuksia sekä Wikipediaa.

Tämän artikkelin painopiste on enemmän

Pythagoraan esoteerista filosofiaa ja hänen
inhimillistä kehitystä painottavissa opetuksissaan, kuin hänen matemaattisissa teorioissaan. Tosin Pythagoraan esoteerinen filosofia
ja matematiikka kyllä tietyllä tavalla liittyvät
toisiinsa. Pythagoraan kerrotaan muun muassa todenneen, että ”kaikki oliot ovat lukuja” ja että maailmankaikkeus perustuu
matemaattisille lainalaisuuksille, jossa kaikki
on laskettavissa. Pythagoras omalta osaltaan
myös kehotti seuraajiansa tutkimaan matematiikkaa, painottaen että mieli, joka kykenee
ymmärtämään matematiikkaa, kykenee nousemaan halujen ja tunteiden tason harhojen
yläpuolelle. Pythagoraan lause suorakulmaisesta kolmiosta, lienee kaikille kouluja käyneille geometriasta tuttu.
Tähtitieteessä pythagoralaiset olivat hyvin
perillä jaksoittaisista ja numeerisista suhteista planeettojen, kuun ja auringon välillä. Taivaallisten kehien liikkeiden ajateltiin tuottavan
harmoniaa, jota kutsuttiin sfäärien musiikiksi.
Tällä tarkoitettiin enemmän matemaattista
konseptia kuin kuultavissa olevaa musiikkia.
Pythagoraan katsotaan myös olevan musiikin
teorian pioneeri, sillä hän havaitsi numeeriset
suhteet, jotka määrittelevät musiikillisen sävelasteikon.
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Perustaessaan filosofiakoulunsa Italian Krotoniin, pyysi Pythagoras kaupungin johdon
rakentamaan temppelin runottarille, eli muusille, jotta kaikkialla vallitseva sopusointu säilyisi. Nuo muusat (tai energiat) elivät toistensa
yhteydessä ja vaikuttivat toisiinsa. Niihin sisältyi sinfonia, harmonia ja rytmi, eli kaikki mitä
tarvittiin sopusointuun. Niiden vaikutus ulottui, ei vain hienoimpiinkin teoreemoihin, vaan
kaikkien asioiden sinfoniaan ja harmoniaan.
Pythagoras käytti myös musiikkia ihmisten eri
tunnetilojen ja sielullisten häiriötilojen hallintaan ollen musiikkiterapeuttien edeltäjä. Yleisnero Pythagoraalla on ollut vaikutusta myös
matematiikan ulkopuolella. Hän tutki myös
mm. lääketiedettä ja mm. Hippokrateen valan
juuret ovat Pythagoraan koulukunnan valassa,
jonka keskeisin idea oli pahan tekemisen välttäminen.

Pythagoras
Pythagoras syntyi kauppiasperheeseen Samoksen saarella Kreikassa 582 eaa. Kertomuksen
mukaan hänen vanhempansa (Ankauksen suvusta polveutuneet ) Mnesarkhos ja Pythais
kävivät Delfoin oraakkelin Pythian luona ennen Pythagoraan syntymää, joka kertoi että he
saisivat pojan, joka kauneudessa ja viisaudessa

ylittäisi kaikki tähän mennessä eläneet ja joka
hyödyttäisi ihmiskuntaa suuresti kaikilla elämänaloilla.
Pythagoras osoitti kaikissa sanoissaan ja teoissaan sellaista tyyneyttä ja mielenrauhaa että
oli jo nuorukaisena arvostettu ja kunnioitettu,
myös iäkkäiden ihmisten keskuudessa. Hänen
luonteen piirteitään kaunistivat itsehillintä, itsekuri, ylimaallisen hyvät elintavat, henkinen
lujuus ja kristallinkirkas järki.
Hänen ajattelunsa juuret ovat esisokraattisessa, joonialaisessa luonnonfilosofiassa, jossa
pohdittiin luonnonilmiöiden ja maailmankaikkeuden olemusta. Esisokraattinen filosofi, matemaatikko ja kosmologi Thales Milestolainen
s. 636 eaa., oli yksi keskeisistä vaikuttajista Pythagoraan elämässä. Egyptin mysteeriokouluissa myös oppinsa saanut Thales, joka lasketaan
Kreikan seitsemän viisaan joukkoon, pyrki jo
aikoinaan eroon dogmaattisista uskonnon ja
mytologioiden tulkinnoista.

Pythagoraan etiikan perusteita
Pythagoraan mukaan maailman aineellinen ja
henkinen kehitys ovat kaksi vastakkaista liikettä, mutta ne ovat yhdensuuntaisia ja yhdenmukaisia olemisen kaikilla asteilla. Emme
voi selittää toista muuta kuin toisen avulla, yhdessä ne selittävät maailman. Aineellinen kehitys on ”Jumalan” tai ”maailman tajunnan=
”anima mundin” ilmenemistä aineessa, joka
ainetta muodostelee. Henkinen kehitys on
tajunnan työskentelyä yksilöllisissä monadeissa (tajuntayksiköissä) ja niiden ponnistelusta
läpi elämien sarjan alemmasta tajunnantasosta
aina korkeammille tasoille ja lopulta itsetietoisina yhdistymään siihen kaikkitietoisuuteen,
josta ne ovat lähtöisin.

Thales kehotti Pythagorasta matkustamaan
Egyptiin, syventääkseen filosofista ja matemaattista koulutustaan. Egyptissä hän vietti
15, joidenkin lähteiden mukaan 22 vuotta ja
tuli vihityksi Egyptin mysteereihin. Egyptissä
hän vaihtoi myös nimensä Mnesarkhos, Pythagoraksi (Hän joka tuntee Jumalan kuin auringon).

Pythagoraan kehitystie oli ulkonaisuudesta sisäisyyteen. Hän piti kaikkeutta elävänä oliona,
jota elähdyttää suuri sielu ja joka on maailmanjärjen kaikkiallisen järjen läpitunkema.
Pythagoras pyrki aina selkeään esitystapaan,
matemaatikko kun oli. Selittäen opit, tieteen
tutkimukset ja teoriat kosmisesta maailmanjärjestyksestä eli makrokosmoksesta ja sen
vaikutuksesta luonnonilmiöihin, sekä ihmisestä, mikrokosmoksesta, yksinkertaisten ja
selkeästi havaittavien mallien avulla, haihduttaakseen erilaisten oppien sisältämän ajatussumun. Eli hän yksinkertaisti ja tiivisti. Näin
oppilailla oli mahdollisuus itse havaita maailmankaikkeuden todelliset periaatteet ja sen
mihin kaikki perustuu.

Egyptin lisäksi Pythagoras teki tutkijoiden
mukaan opintomatkoja myös babylonialais-assyrialaisen kulttuurin sekä intialaisen
kulttuurin parissa, jossa hänen on mainittu
tavanneen myös oman aikalaisensa Gautama
Siddharthan, joka myös Buddhana tunnetaan.

Pythagoras otti myös kantaa yhteiskuntaelämään ja painotti koulutuksen ja sivistyksen,
oikeamielisyyden ja ihmisarvon, sekä yleisen
sopusoinnun ja elämän yleisen kunnioittamisen olevan kaikkia tyydyttävän ja hyvinvoivan
yhteiskuntaelämän edellytys.

Thales Milestolainen
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Pythagoras, joka vaikutti Italian ja Sisilian
alueella, lopetti vaikutusvallallaan, vaikutuspiirissään olevista kaupungeista kaiken
kansankiihotuksen, eripuraisuuden ja puoluejuonittelut. Hän puhui tiukan oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta hallitsijoille, koska he
olivat yhteisellä suostumuksella saaneet kansanjoukoilta oikeuden hallita maata. Hän painotti ehdotonta kaikkien tasapuolista kohtelua
ja etteivät he saisi asettua muiden yläpuolelle
muutoin kuin toteuttaessaan oikeudenmukaisuutta.
Oikeudenmukaisuudesta puhuessaan Pythagoras otti esille sen tärkeimmät periaatteet,
sekä myös epäoikeudenmukaisuuden suurimmat aiheuttajat. Oikeudenmukaisuuden periaate on yhteinen ja tasavertainen. Se koskee
ihmisen sielua ja ruumista. Kaikkien ihmisten
tulee olla tasa-arvoisia.
Hän korosti, että ihmisten yhteenliittyminen
johtaa oikeudenmukaisuuteen, mutta muista vieraantuminen ja oman lajin halveksunta
synnyttää epäoikeudenmukaisuutta.
Hän myös painotti oppilailleen, että eläimet
ovat nuorempia veljiämme ja heitä kuuluu pitää perheenjäseninä, koska eläimet koostuivat
samoista elementeistä kuin ihmisetkin. Pythagoralaiset olivatkin pääsääntöisesti kasvissyöjiä.
Pythagoras painotti yhteisvastuun ja yhteisomistuksen käsitteitä (ilman yhteisvastuuta ei
yhteisomistus voi toimiakaan). Ne, jotka halusivat tulla Pythagoraan kouluun, eivät saaneet
omistaa yksityisesti mitään, vaan kaikki tarvittava annettiin koulun puolesta. He joutuivat
antamaan omaisuutensa koulun käyttöön yhteiseksi hyväksi. Jos oppilas ei tätä hyväksynyt,
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hän sai lähteä, mutta sai antamansa omaisuuden koskemattomana takaisin, ja jos oli tyytymätön, saattoi saada vielä vähän lisääkin.
Parhaana vaihtoehtona Pythagoras piti kultaista keskitietä, jossa asuu suhteellisuudentaju ja kohtuullisuus, jolloin kaikkien tarpeet tuli
huomioitua. Mielenlujuus liittyi Pythagoraan
mielestä juuri kohtuullisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.
Hän kehotti harkitsevaisuuteen ja piti typeränä tarttua kaikkiin mahdollisiin mielipiteisiin
mitä ihmiset esittivät. Mutta piti myös yhtä
typeränä halveksia muiden mielipiteitä, sillä
sellainen ihminen jää oman mielipiteensä vangiksi, eikä kykene oppimaan mitään uutta, mikä taas on kehityksen kannalta välttämätöntä.
Pythagoras osoitti oppilailleen, että sairauden
ja ruumiin onnettomuudet eivät ole jumalien
syytä vaan seurausta kohtuuttomista elintavoista.
Pythagoraan voisi ajatella viittaavan nykyisiin traumatutkimuksiin (trauma: kreikan
sana, jolla tarkoitetaan ulkoisten tekijöiden
vaikutuksesta aiheutuvaa fyysistä tai psyykkistä vammaa), todetessaan, että tarvittavan
mielenlujuuden saavuttamiseksi on kaikkein
tehokkainta ja mahdollisuuksiensa rajoissa,
vapautua niistä riippuvuuksista, jotka pitävät
älyä verhottuna ja vangittuna sukupolvisiin
ennakkoasenteisiin lapsuudesta lähtien (viitaten menneiden sukupolvien ennakkoluulojen
sitomaan mieleen), sillä muuten ihminen ei
voi oppia eikä nähdä mitään puhdasta ja oikeaa aistiensa avulla.
Kuoleman suhteen Pythagoras kehotti ihmistä puhdistamaan älyään ja ajatusmaailmaansa,
saavuttaakseen jumalallisen varmuuden kuo-

lemattomuudestaan, niin ettei hänen tarvitse pelätä eroa ruumistaan, eikä takertumaan
niihin tunteisiin, jotka naulitsevat ja kiinnittävät sielun ruumiiseen. Hän piti noita tunteita menneiden sukupolvien jälkeläisinä, jotka
vetävät ihmistä olemisen alemmille tasoille,
jossa alemmat materiaan sidotut inspiraatiot
vaikuttavat. Todeten, että ”ihmisen joka on
ennakkoluulojen sitoma tai jonka motivaatiot
eivät ole puhtaat, on mahdoton edetä kehityksen tiellä”.
Hän myös painotti nuorille vanhempien ihmisten elämäkokemuksen kunnioittamista.
Mutta hän korosti sitä, että meitä voidaan
ohjata vain oman vapaaehtoisen valintamme mukaan. Hän korosti ihmisystävällisyyttä
kaikissa toimissa ja ristiriidat piti sopia mahdollisimman pian hyvässä hengessä toisten ihmisarvoa kunnioittaen.

Pythagoraalla oli tieteellinen näkemys inhimillisistä ja jumalallisista asioista eikä hän yrittänyt vietellä nuoria sofisteiksi, jotka romuttavat
jumalallisia oppeja sekavin perustein. Tähän
hän viittasi vertauksella: jos joku kaataa puhdasta vettä mutaiseen kaivoon, sekoittuu muta veteen eikä se ole enää kirkasta.
Niiden älyä ja sydäntä, joita ei ole perehdytetty
oppeihin, ympäröivät tiheät orjantappurapensaikot, ne hämmentävät tyynen ajatusvoiman
ja estävät älyllisen puolen kehittymisen. Kohtuuttomuus ja ahneus ovat näiden orjantappurapensaiden siemeniä. Älylliset voimat on
vapautettava näistä haitallisista kasveista, että
jotain hyödyllistä ja hyvää voidaan ajatuksen
peltoon istuttaa.

Pythagoras painotti vaatimattomuutta ja
vastusti hyödyntavoittelua, pyrkyryyttä maineeseen ja siihen liittyvää kunnianhimoa, eli
asemaa aseman vuoksi. Mutta hän kehotti
kunnioittamaan niitä, jotka omalla työllään itseään uhraten olivat arvonsa ansainneet. Hän
myös kehotti suhtautumaan nuorempiensa
esittämään arvosteluun ilman minkäänlaista
kateutta.

Pythagoras tunsi myös hyvin eri ruoka-aineiden vaikutuksen ihmisen kehollisiin valmiuksiin. Ruoka oli pääasiassa kasvispainotteista,
lihaa oli joskus tarjolla, myös viiniä. Mitä korkeammalle oppilas kohosi filosofisissa opiskeluissaan, sitä vähemmän lihaa suosittiin.
Korkeimmilla asteilla lihasta, jonka katsottiin
lisäävän ihmisen aggressiivisuutta, luovuttiin,
sekä myös alkoholista. Katsottiin, että syöty ja
juotu ravinto vaikutti myös kehon ja inspiraation värähtelytaajuuteen. Siis siihen inspiraatioon mitä keho kykeni vastaanottamaan.

Raivosta, epätoivosta ja levottomuudesta oli
päästävä eroon. Mikään inhimillinen onnettomuus ei saanut kohdata odottamatta niitä,
joille älyllinen toiminta oli tärkeintä, vaan heidän piti ennakolta olla varautuneita kaikkeen
sellaiseen, jonka estäminen ei ollut heidän
omassa vallassaan. Pythagoralainen ei saanut
vihaisena ollessaan rangaista palvelijaansa tai
moittia sukulaisiaan, vaan hänen täytyi odottaa mielensä tyyntymistä rauhassa.

Pythagoras tutki tarkkaan niiden oppilaiden
luonteenominaisuuksia ja käytöstapoja kenet
kelpuutti oppilaakseen ja lähipiiriinsä. Hän
perehdytti oppilaansa eettiseen filosofiaan ja
logiikkaan. Hänen oppilaidensa rehellisyys oli
laajalti tunnettua, siksi he olivat haluttuja Krotonin kaupungin hallinnollisiin töihin ja lainlaatijoiksi. Pythagoraan sanotaan pohtineen
politiikka -käsitettä kuvaillessaan sitä seuraavin
sanoin: ei mikään, millä on olomuoto, aate tai
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esine ole yksinään mitään. Maassa on tulta,
tulessa ilmaa, ilmassa vettä, oikeudenmukaisuudessa epäoikeudenmukaisuutta, kauneudessa rumuutta.
Pythagoras teksteissään ja opetuksissaan
ensimmäisen kerran otti käyttöön käsitteitä,
jotka ovat käytössä vielä nykyäänkin, kuten
mm. filosofia = viisauden rakkaus (filia sofia), kuvatakseen ihmistä, joka rakastaa totuutta ja elämän kauneutta. Hän myöskin
alkoi käyttää kreikkalaista sanaa Kosmos
= järjestys, merkitsemään järjestäytynyttä maailmankaikkeutta, sekä kreikan sanaa
khaos = tyhjyys, järjestäytymättömyys, merkitsemään tilaa johon tuo Kosminen järjestys luotiin.
Pythagoras ulotti kosmoksen ja kaaoksen
koskemaan, ei vain maailmankaikkeuden
järjestäytymistä, vaan myös mikrokosmosta,
eli ihmisen sielullisen rakenteen järjestäytymistä. Kuten ihmisten luomat yhteiskunnat
pysyvät pystyssä yhteiskunnan jäsenten yhteisten ponnistusten, keskinäisen sitoutumisen ja yhteisten sopimusten avulla, niin
yhtälailla Makrokosmos ja siihen liittyvä
maailmankaikkeuden järjestys pysyy pystyssä ns. kosmisen energian, voiman avulla,
jossa korkeat hierarkiat, ts. noiden voimien l. energioiden haltijat tai jumalat olivat
vannoneet valan, pitääkseen maailmanjärjestyksen lakisiteisyyden stabiilissa tilassa
ja olemassa, kuten asia tuolloin ilmaistiin.
Ilman tuota lakisiteisyyttä kaikki suistuisi
kaaokseen.

Kroton ja Pythagoraan koulu.
Pythagoras perusti Italian Krotoniin mysteeriokoulunsa ’Sodaliteetin’, joka tarkoit-
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taa samaa kuin = Veljeys. Tämä koulu oli
yritys tarjota tavallisille maallikoille mahdollisuus kasvattaa itseään vihkimyksen
porteille saakka.

Ervastin mukaan Krotonin senaatti ja tuhatmiehinen neuvosto pyysi Pythagoraan
neuvoston eteen esitelmöimään. Esitelmänsä ansiosta hän voitti Krotonin senaatin
puolelleen niin voimallisesti, että kaupunki
rakensi kaupungin ulkopuolelle marmorisen
koulurakennuksen. Tämä homakoeioniksi kutsutun ”kommuunin” ympärille nousi
vähitellen esoteeriseen filosofiaan, mystiikkaan ja sukupuoliseen tasa-arvoon perustuva, pääasiassa kasvisravintoon sitoutunut
siirtokunta. Sinne kokoontui oppilaita miltei kaikkialta tunnetusta maailmasta. Pythagoraan vaikutus heihin oli niin suuri, että
historian todistuksen mukaan hänen huostassaan kasvoivat kreikkalaisen kulttuurin
ihanimmat naiset ja jaloimmat miehet.
Pythagoraan koulun perusajatus oli herättää oppilaissaan kyky tiedostaa ja tunnistaa
käytännön harjoitusten avulla heidän omat
luonnolliset tunteensa, sekä niiden suhteet
maailmankaikkeuden lainalaisuuksiin, toteamalla muun muassa, että teidän sielunne on mikrokosmos, pieni kaikkeus, jossa
raivoavat myrskyt ja epäsoinnut. Oppilaan
tehtävä oli luoda omaan mikrokosmokseensa rauha ja sopusointu, jolloin vasta korkeampi inspiraatio saattoi laskeutua oppilaan
tajuntaan.

Pythagoras painotti myös, että todellisen
teologian tulisi antaa periaatteet kaikille
tieteille. Toisin sanoen se tiede ei ole Jumalasta, jollei se näytä kaikkien luontoa käsittelevien tieteiden yhteyttä ja syysuhteita ja
jollei se toimi kaikkien muitten välittäjänä ja
synteesinä.

Korkeimmat asteet sisälsivät sisäistä transformaatiota, henkistä alkemiaa.
Egyptin mysteeriokouluista periytynyt
korkein ja puhtain viisaus ilmeni opissa,
jossa todellinen itse eli jumalallinen tietoisuus on löydettävissä ihmisestä itsestään.

Pythagoraan mysteeriokoulu, joka monessa suhteessa oli Egyptin mysteeriokoulujen
jälkeläinen, painotti maailmankaikkeuden läpäisevän tajunnan, maailman järjen eli Anima Mundin merkitystä maailman ja ihmisen
kehittymistä ohjaavana keskeisenä tekijänä.

Pythagoraan opetusten mukaan Jumalan
todellinen olemus oli ymmärrettävä ykseydeksi, eli siksi voimaksi, joka on läsnä
kaikessa olevaisessa, alimmasta muodosta
ihmiseen, lähtien siitä, että maailmankaikkeus on tietoinen eri tajunnan tasoilla itseään ilmentäen.

Ihmisen psyyken kehityksen lainalaisuudet
tunnettiin muinaisissa mysteereissä. Tiedettiin, että Ihmisessä oleva luova voima,
ajatus-mieli, on jatkuvan kehityksen alainen
ja että sen eri kehitysvaiheet manifestoituvat ulkoiseen maailmaan toimintamme tuloksena. Sisäinen mielen järjestys ilmenee
ulkoisena järjestyksenä, kun ihminen mikrokosmoksena ilmentää makrokosmosta. Kun
taas sisäinen mielen kaaos ilmenee ulkoisena
epäjärjestyksenä, kun ihminen ei vielä tiedosta itseään ja olevansa osa kosmista elämää ja järjestystä.
Muinaisissa mysteeriokouluissa opetusta annettiin oikeassa järjestyksessä, ihmisen mielen mysteereihin syvällisesti vihkiytyneitten
mestareiden tai pitkälle ehtineitten oppilaiden toimesta. Noissa järjestelmissä varmistauduttiin siitä, että oppilas sai vain sitä
tietoa, mikä hänelle oli sen hetkisessä kehitystasossaan mahdollista sisäistää ja oikein
ymmärtää. Se tieto, minkä katsottiin voivan
joutua väärin ymmärretyksi tai suorastaan
väärinkäytetyksi, pidettiin visusti salassa,
vihkimyslukkojen takana.

Hänen ansiokseen voidaan laskea, että
hän omalta osaltaan siirsi ja muokkasi
muinaisen egyptiläiseen viisaususkontoon
liittyvän kosmisen tietämyksen, eli makrokosmoksen idean, sekä ihmisen salaisuuden eli idean ihmisestä mikrokosmoksena,
länsimaiseen filosofiaan ja tieteeseen.
Voidaan ajatella, että makrokosmoksen perinne näkyy mm. tähtitieteen, fysiikan ja kvanttitieteiden kehityksessä,
mikrokosmoksen perinne taas mielentutkimuksen eli psykologian (joka tulee
kreikan sanoista psyche = mieli, ja logia
= oppi) kehittymisenä nykyiselle tasolleen. (Huom! Psykologia tunnettiin vielä
1900-luvun vaihteessa nimellä sielutiede.)
Pythagoraan koulun pääsykokeissa vaadittiin ehdotonta mielenhallintaa ja mielen nöyryyttä. Kun uusi tulokas, mies tai
nainen, pyrki kouluun, kohtasi häntä jo
portilla vastassa kuvapatsas, jonka jalustaan oli kirjoitettu teksti ”procul profani”
eli pysykää kaukana epäpyhät.
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Koulun pääsykoe koostui fyysisistä testeistä
ja puhtaasti psykologisista osioista. Testeillä ei varsinaisesti mitattu fyysisiä valmiuksia
eikä opillisia tasoja, vaan kykyä voittaa itsekkyytensä. Tätä ei tietenkään pyrkijälle ilmaistu. Jos esimerkiksi fyysisesti läpäisi urheilu- ja
voimistelutestit, mutta osoitti käytöksellään
ylimielisyyttä, väheksyi muita, tai osoitti kilpailunhalua toisia kohtaan, ei voinut läpäistä
koetta; kaikki itsekkyyden ilmaisut pysäyttivät
etenemisen. Kaikenlainen keskinäinen nokittelu ja paremmuusjärjestykseen pyrkiminen oli
kielletty. Menestymistä ei mitattu sillä, että yritettiin voittaa toinen, vaan oppilaan kyvyllä kehittää itseään sisäisesti ja voittaa itsensä, oman
itsekkyytensä.
Pythagoras oli kehittänyt fysiognomian eli kasvonpiirteistä luonteen tunnistamisen tieteen ja
hän pystyi päättelemään kokelaan sisäisen valmiuden jatko-opiskeluita ajatellen. Pythagoras
tarkkaili myös ihmisen naurua, joka hänen mukaansa kertoi paljon ihmisen sisäisestä tilasta.
Kokelaat kuuluivat karkeamman jaottelun mukaan: eksoteerikot = eli ulkoiset -ryhmään. Jos
tuolla asteella rikottiin käytössääntöjä, seurasi
siitä koulusta erottaminen. Jos kokelas selvitti
alkuaikojen koetukset tarvittavalla mielentyyneydellä ja nöyrällä mielellä, hän pääsi esoterikos -ryhmään, eli sisäisen opetuksen piirin
ensimmäiselle asteelle. Heitä kutsuttiin nimellä
akoustikos = kuuntelija. Tällä asteella oppilaan
tehtävänä oli olla pelkästään kuunteluoppilaana. Hän ei saanut sanoa mitään, ei kysyä, ei
arvostella, ei tehdä vastaväitteitä vaan ainoastaan kuunnella, miettiä ja sulatella kuulemaansa. Tämä aika kesti 2 jopa 5 vuotta riippuen
kuuntelijan edistymisestä. Tällä asteella opettajina toimivat kokeneemmat ja pidemmälle
päässeet oppilaat.
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Tuona aikana seurattiin oliko oppilas henkisesti valmis saamaan korkeampaa opetusta.
Tuo henkinen valmius mitattiin opiskelijan
kyvyllä nöyrtyä ja oppia vaientamaan oman
egonsa tarpeet ja vaatimukset sekä oppia kyseenalaistamaan omia käsityksiään ja ennakkoluulojaan.
Esoterikos -ryhmä jakautui vielä useampaan
asteeseen. Kun akoustikos-kuuntelija oli valmis henkisesti siirtymään korkeammalle asteelle, hän pääsi esoteerisen opetuksen piiriin
ja häntä alettiin kutsua nimellä Matematikos
eli opiskelija.
Alkuun myös Matematikos -asteessa hän sai
opetusta kokeneemmilta oppilailta ja vasta
seuraavassa esoteerisessa asteessa hän alkoi
saamaan opetusta suoraan mestarilta Pythagoraalta. Tässä toisessa esoteerisessa asteessa
häntä kutsuttiin nimellä Pythagoricus eli Pythagorikko.
Pythagoraan koulun järjestelmässä oli myös
samoja elementtejä, joita voidaan löytää mm.
steinerpedagogiikasta. Ihmistä tutkittiin yksilöllisenä olentona. Kaikkia ei kasvatettu samalla tavalla, vaan otettiin huomioon yksilölliset
luonteenpiirteet ja taipumukset, ja tehtävät
laadittiin niiden mukaan. Koulutukseen liittyi
myös vaikenemisen periaate. Mitä pidemmälle oppilas eteni opinnoissaan, sen enemmän
hänen oli opittava salaamaan tietonsa. Syy tähän oli, että kyseessä ei ollut päähän päntättävä muistitieto, vaan syvemmän ymmärryksen
tuottama sisäinen kehitys, joka toi mukanaan
suurempia kykyjä ja taitoja, eli oppilaan kyky vaikuttaa laajempiin kokonaisuuksiin tuli
mahdolliseksi. Tällä haluttiin varmistaa, että
oppilas oli henkisesti kykenevä kantamaan
sen vastuun mitä suuremman tiedon käyttöön

liittyi, sekä estämään tuon syvemmän tiedon
väärinkäytön asiantuntemattomien käsissä.

Maailman rakenteesta
Matematiikka oli Pythagoraan lempiaine, tiedämme hänen panneen erityistä painoa lukujen oikeaan ymmärtämiseen. Hän koetti
näyttää, että koko luomakunta puhui merkillistä kuvakieltä, jonka salaisuudet oli kätketty
maailman sisäiseen rakenteeseen niin, että ihminen joka ymmärsi lukujen sisäisen merkityksen ja keskinäiset suhteet, saattoi katsahtaa
luonnon sisäisiin kammioihin, kuten Ervast
asian ilmaisi.
Pythagoraan koulussa tunnettiin myös aurinkokeskeinen maailmankaikkeus ja tiedettiin
maan pyörivän akselinsa ympäri kiertäessään
aurinkoa, sekä ymmärrettiin jo että maailmankaikkeuden eli Makrokosmoksen toiminta perustui matemaattiseen lakisiteisyyteen. Tämä
tieto saatiin tieteellisesti todistettua länsimaissa vasta Galileon, Kepplerin ja Kopernikuksen toimesta.
Kun esoteristi oli tutkimuksissaan ja taidoissaan kehittynyt kyllin pitkälle ja hänen sisäiset aistinsa olivat heränneet käyttökuntoisiksi,
antoi Pythagoras hänen läpikäydä viimeisen
vihkimyksen, joka nosti oppilaan itsetietoisuuden olemassaolon korkeammille tasoille.
Tämän jälkeen oppilasta kutsuttiin nimellä
Teleios eli täydellinen, jonka jälkeen hän oli
itse vastuunalainen elämästään ja kehityksestään.

Pythagoras tunnetaan myös kultaisista säkeistään, jotka oli tarkoitettu ihmisille itsekasvatuksen poluksi kehittyäkseen hyväksi
ihmiseksi ja sitä kautta aina vihkimyksen
porteille asti. Säkeitä on yhteensä 71, joista
ohessa muutamia poimintoja.

Ystävyydestä hän toteaa mm. seuraavasti
- Tee ystäväksesi hänet, joka eroaa muista
hyveensä kautta.
- Vältä niin paljon kuin mahdollista vihan
tunnetta ystävääsi kohtaan vain pienen vian takia.
Alemman luonnon voittamisesta.
- Totuta itsesi voittamaan alemman luontosi himoja. Vältä ylensyömistä, laiskuutta
ja vihaa.
- Älä tee mitään pahaa, toisten läsnä ollessa, äläkä yksin ollessasi.
Yleisestä järjestyksestä.
- Noudata oikeutta teoissasi ja sanoissasi
- Älä totuta itseäsi toimimaan säännöttömästi ja järjettömästi.

Opeista
- Ihmisten kesken vallitsee monta järkeilytapaa, hyviä ja huonoja. Älä niitä liian helposti ihaile tai hylkää.
- Jos valheita esitetään, kuuntele niitä tyyneydellä ja varusta itsesi kärsivällisyydellä

Yleisiä toimintaohjeita
- Älä anna yhdenkään ihmisen vietellä sinua sanoillaan ja teoillaan.
- Neuvottele ja tuumi ennen kuin toimit.
- Tee vain sellaista joka ei tuota sinulle surua perästäpäin, eikä velvoita sinua katumaan
- Älä tee koskaan mitään mitä et ymmärrä.
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Kehon tarpeista ja itsekurista
- Älä laiminlyö kehosi terveyttä. Anna sille
ruokaa, juomaa ja liikuntaa sen verran kuin se
tarvitsee.
- Älä ole ahne äläkä pikkumainen, kohtuus on
hyvä näissä asioissa.
- ”Tarpeen mitalla” tarkoittaa niin paljon ettei
synny häiriöitä.
- Tee ainoastaan sitä mikä ei voi sinua vahingoittaa, harkitse ennen kuin toimit.
- Älä anna koskaan unen sulkea silmiäsi ennen
kuin olet järjelläsi tutkinut päivän tekojasi.

Sisäisestä kehittymisen salaisuuksista
- Joka koettaa elää hyveellisesti ja puhtaasti hän vähitellen lähenee jumalien tietä, jota
kulkiessaan hän saa tuntea kuolemattomien
jumalien ja ihmisten rakenteen,
sekä kuinka kauas olennot ulottuvat sekä mitä
ne sisältää ja toisiinsa sitoo.
- Sinun tulee tietää että tämän maailman luonto on kaikissa olioissa sama.
- Sinä saat myös tietää että ihmiset vetävät
päällensä omat onnettomuutensa vapaaehtoisesti ja omasta vapaasta valinnastaan. Onnettomia kun ovat, eivät näe eivätkä ymmärrä,
että heidän hyvänsä on lähellä heitä.
- Harvat tietävät millä tavalla päästä onnettomuuksistaan. Sellainen on kohtalo, joka sokaisee ihmiskuntaa ja riistää siltä järjen. Mutta
lohdutuksena tulee jakeita, jotka korostavat
ihmisen korkeaa perintöosaa
- Mutta ole rohkea, ihmisrotu on jumalallinen.
- Pyhä luonto paljastaa meille salatuimmat salaisuudet.
- Anna aina sen ymmärryksen, joka tulee ylhäältä ja jonka käsissä ohjasten tulee olla, johdattaa ja ohjata sinua.
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Pythagoraan koulu pysyi pystyssä 40 vuotta, kunnes eräs korkeasukuinen, maineensa
ja rikkautensa takia kouluun pyrkinyt Chilon -niminen aatelismies joutui Pythagoraan hylkäämäksi raakojen, väkivaltaisten
ja levottomuutta herättäneiden tapojensa
vuoksi. Tästä katkeroituneena hän yllytti
kansanjoukot Pythagoraan koulua vastaan
esittäen väärässä valossa heidän oppejaan
ja tarkoitusperiään. Väkivaltaan yllytetty
raivostunut väkijoukko tuhosi sodaliteetin
ja tappoivat ketä kiinni saivat. Pythagoras,
joka tuolloin oli jo vanha mies, ja muutamat oppineet pääsivät tarinan mukaan
tuolloin pakenemaan. Pythagoraan kuolinhetki on kuitenkin hämärän peitossa.

Kriittinen oppi kaiken elollisuudesta
Pythagoraan filosofiaan liittyy myös käsite
hylozoiikka; tuo kreikan kielen sana kuvaa
”kriittistä oppia kaiken elollisuudesta”.
Oppi nojaa Egyptin mysteeriolaitosten
hermeettiseen perintöön, joka kertoo tajunnan ja materian keskinäisestä suhteesta
ja jonka mukaan mieli-tajunta liikuttaa ainetta. Siinä missä on erilaisia elämänmuotoja, on yhtälailla eriasteista tajuntaa, joka
toteuttaa tarkoituksenmukaisesti tehtäväänsä siinä muodossa, jossa se vaikuttaa.
Tämä oppi vaikutti myös muiden antiikin
filosofien opetuksiin, kuten Sokrates, Platon, Aristoteles, Demokritos jne.
Pythagoras pyrki kaikessa täsmälliseen
esitystapaan, joten hylozoiikan esitystapa
pyrki olemaan tieteellisen täsmällinen.

Ohessa muutamia määritelmiä hylozoiikasta.

Olemassaolo koostuu aineesta, tajunnasta ja liikkeestä.

Meitä ympäröivässä maailmankaikkeudessa
vallitsee matemaattisia kaavoja noudattavat
lait.

Kaikki aine on liikkeessä ja vaikuttaa energiana. Kosmos koostuu erilaisista ainemaailmoista, jossa ihmisen aisteille siitä on
näkyvissä vain pieni osa.
Hylozoiikka käyttää ilmaisua Korjuun laki
Karman sijaan. Ihminen on siis itse vastuussa niin hyvistä kuin pahoista teoistaan,
puheistaan ja ajatuksistaan.

Kaikella aineella on luonnollinen värähtelytaajuutensa, jossa se resonoi harmonisesti.
Jokainen itseilmaisu – ääni, tunne tai
ajatus – toimii tietyllä taajuudella vaikuttaen kaikkeen ympärillämme. Kauniit sanat ja äänet ja positiiviset tunteet
tekevät hyvää, ja negatiiviset päinvastoin.

Vaikutukset ovat kauaskantoisia, esimerkkinä yhden vesipisaran aiheuttamat aallot tyynessä vesimassassa.
Ohessa pari 1900-luvun tiedemiehen siteerausta:
Nikola Tesla: ”Jos haluat löytää universumin
salat, mietiskele termejä: energia, taajuus ja
värähtely”.
Albert Einstein: ”Se, mitä kutsumme aineeksi on värähtelyä niin matalilla taajuuksilla, joita kykenemme aisteillamme
havaitsemaan.”

Kun emme ymmärrä perustavia elämänlakeja, ja kun loukkaamme toisten olentojen
vapautta ja ykseyttä, meidät asetetaan itse
vastaaviin tilanteisiin kasvaaksemme.
Meidän on vältettävä kaikkea pahaa ja autettava toisia ymmärtämään elämän rikkaus, silloin korjuun (Karma) laki asettaa
meidät tilanteisiin, jotka edesauttavat omaa
kehitystämme.
Laki hallitsee kaikkea ja Maailmassa kaikki
on lain ilmentymää.
Rakastavainen ja kehitystä ylläpitävä äly
hallitsee Kosmosta, ylläpitäen kosmista
järjestystä ja tasapainoa. Kun taas kaiken
pahan alkujuuri on tietämättömyys elämää
ylläpitävistä luonnonlaeista (t. elämänlaeista).
Ihmisen on itse poistettava se paha, minkä on kehitysvaiheissaan itse aiheuttanut,
yleismaailmallisen vastuuperiaatteen mukaan.
Kaikki on elävää, kaikki elämä kehittyy. Ilmenneen olemassaolon tarkoitus on tajunnan kehittyminen.
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Vapauden lain mukaan jokainen ihminen
on kuitenkin oma lakinsa ja vapaa toimimaan tahtonsa mukaan mutta silti sidottuna korjuun eli syyn ja seurauksen lakiin.
Ykseyden lain mukaan kaikki elämä on
ykseyttä. Voidakseen laajentaa tajuntaansa oman minänsä ulkopuolelle, ihmisen
on osoitettava tätä ykseyttä toiminnallaan
elämän palveluksessa.
Hylozoiikka korostaa inhimillisen ymmärtämistä. Me olemme ihmisiä ja meidän tulee nähdä itsemme ihmisinä ja meidän on
ensiksi opittava ratkaisemaan inhimilliset
ongelmamme.
Tajunnan kehitys on
oman työn tulosta.
meidän on itse työllämme
hankittava
ne ominaisuudet ja
kyvyt, jotka meidän
täytyy kehittää ja joita tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan.
Kaikki aito esoteriikka korostaa sijaan terveen järjen
tarpeellisuutta, tasapainoista kehittymistä ja mittasuhteiden tajuamista elämässä.

seen asti, niin miksi kaikki päättyisi ihmiseen.
Jos minä on kuolematon, pitäisi tajunnan evoluution jatkua ihmisen jälkeenkin.
Pythagoraan mukaan yli-inhimillisen älyn
hierarkiat ovat niitä voimia, jotka ohjaavat koko evoluution kulun, määräävät sen
suunnan ja päämäärän.
Tähän viittaa Eduard Schure runollisesti
Pythagoraan tekstejä tulkiten:
”Tuntemattomassa syvyydessään jumalainen psyyke katselee lumotuin silmin
kaikkia eläimiä, kaikkia
maailmoja; menneisyyttä,
nykyisyyttä, tulevaisuutta,
jotka yhdessä muodostavat ikuisuuden. Tunne itsesi ja sinä tunnet
jumalien maailmankaikkeuden, siinä viisaiden
vihittyjen salaisuus.
Mutta voidaksemme tunkeutua tuosta ahtaasta
portista näkymättömän
kaikkeuden äärettömyyteen, herättäkäämme itsessämme puhdistetun
sielun selvänäköisyys ja
varustautukaamme järjen, tieteen periaatteiden ja pyhien lukujen tulisoihdulla.”

Onnellinen
Näin onnellinen kuin tänään,
en ole ollut milloinkaan.
Tätä rauhaa ja hiljaisuutta,
en vaihtaisi aarteihin kuninkaan.
Minä, joka en mitään tiennyt,
en mitään ymmärtänyt,
kuin sokea hapuilin tietä,
kovin selvästi näen nyt.
Näen turhat taisteluni,
kun tutkainta vastaan potkia koin,
ja vihdoin - luopumiseni,
vain itsekkyyteni uhriksi toin.
Kun vaelsin korpiteitä,
läpi kivun ja kauhun ja pimeyden,
ehkä aavistin joskus jo silloin
tämän valon läheisyyden.
Miten autuasta on olla
näin tyhjä ja hiljainen:
joka hetki kaikelle avoin,
joka hetki, kaikesta luopuen.
Sylvi Pöyry
Kokoelmasta Vaskimalja
Kuva P. Salonen

Jos kerran tajunnalla on evoluutio ja se
muodostaa elämänhierarkioita aina ihmi-
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Tolstoin opin teosofia
1. Yhteiskunnallinen kysymys
Leo Tolstoin kuoltua olemme nyt saaneet
nähdä, mitä ihmiset sydämessään ovat hänestä ajatelleet. Me olemme nähneet, kuinka he
ovat kunnioittaneet ja rakastaneet tuota Jasnaja Poljanan vanhusta, vaikka hänen eläessään
moni saattoikin moittia häntä hänen maailmankatsomuksensa takia. Nyt on huomattu,
ettei häntä ole rakastettu ja kunnioitettu ainoastaan sen tähden, että hän oli suuri kirjailija, vaan etupäässä sen tähden, että hän – niin
kuin muuankin kirjailija äskettäin lausui – oli,
ei ainoastaan suuren Venäjän valtakunnan,
vaan koko ihmiskunnan omanatuntona. Niin
syvästi hän osasi katsoa elämää, niin syvään
hän oli tunkeutunut ihmissielun salaisuuksiin,
ihmissydämen salakammioihin. Hänen suuruutensa oli siinä, että hän oli rehellinen ja sanoi totuuden suoraan. Hän ei salannut mitään,
ei itseltään eikä muilta veljiltään, ei peittänyt,
mitä hän huomasi sydämensä sopukoissa ja
mitä hän huomasi toisten sydämessä liikkuvan. Sen tähden ihmiset ovat kunnioittaneet
ja rakastaneet häntä, ja se tuli ilmi hänen kuoltuaan. Ei ainoastaan rikkaat ja ylhäiset vaan
myös köyhät ja yksinkertaiset – kaikki ihmiset,
jotka olivat oppineet tuntemaan hänet, rakastivat häntä. Leo Tolstoi oli todella aivan kuin
nykyisten ihmisten omatunto.
Meidän tarkoituksemme ei ole arvostella Tolstoita kirjailijana tai runoilijana – se jätettäköön
toisille asiantuntijoille – vaan tarkoituksemme
on ainoastaan luoda silmäys hänen oppiinsa ja
maailmankatsomukseensa. Eikä tämä ole oi-
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keastaan "ainoastaan", sillä hänestä itsestäänkin oli tärkeätä, ei hänen kirjallinen kykynsä
ja maineensa, vaan se, että hän oli nähnyt totuuden ja sanoi totuuden. Tarkoituksemme
on katsella, mitä me voimme teosofian valossa oppia Tolstoilta, ja missä suhteessa hänen
oppinsa käy yhteen teosofisen maailmankatsomuksen kanssa.
Se kysymys, josta Leo Tolstoi on lausunut
kaikkein terävimmät arvostelut, on epäilemättä yhteiskunnallinen kysymys. Hän on paljastanut koko meidän nykyisen elämämme,
kaikki meidän nykyiset tapamme. Hän on kertonut niistä suoraan. Hän on kuvaillut meille,
kuinka onttoa ja tyhjää on suurimmaksi osaksi
se elämä, jota me vietämme. Hän on paljastanut meille, minkälaiset meidän yhteiskuntamme ovat, ja hän on tehnyt tästä kysymyksestä
– ei ainoastaan ulkonaista, teoreettista eli tietopuolista kysymystä, jonka voimme lykätä
syrjään tai jättää harkittavaksi siksi, kunnes
meillä on aikaa – vaan jokaiselle ihmiselle yksityisen ja henkilökohtaisen kysymyksen, joka
hänen on ratkaistava, jos hän tahtoo olla onnellinen – niin, jos hän tahtoo olla ihminen.
Mitä sitten Leo Tolstoi on sanonut meidän
yhteiskunnastamme? Se on meille jokaiselle
tuttua, mikäli olemme lukeneet hänen kirjoituksiaan ja kirjojaan. Ja jos me toistaisimme
lyhyesti, minkä arvostelun hän on lausunut
yhteiskunnastamme, voisimme sanoa, että
hän on ennen kaikkea kääntänyt huomiomme
samaan merkilliseen tosiasiaan kuin työväenliike ja koko nykyaikainen heräymys yleensä,

nimittäin siihen, että on olemassa ylellisyyttä
ja kurjuutta vierekkäin, että toinen ihminen
saattaa kärsiä nälkää ja toinen ei tiedä, mitä
hän rahoillaan tekisi. Ja kun silloin vastataan:
Kulttuuri vaatii tätä kaikkea, niin Tolstoi sanoo: "Mikä kulttuuri? Onko se kulttuuria, joka
tulee kaikkien ihmisten osaksi? Ei suinkaan,
sillä koko teidän sivistyksenne ja kulttuurinne
koituu ainoastaan noiden parempiosaisten hyväksi. Ne, jotka elävät kurjuudessa ja köyhyydessä, taikka kaukana maaseudulla, eivät voi
tulla osallisiksi teidän kulttuuristanne. Heille
lankeaa ainoastaan murut siitä. Yksin kaupungeissa teillä on nuo kaikki ihmeelliset sivistysmahdollisuudet, taidekokoelmat, kirjastot,
luennot, teatterit ja huvitukset. Ja kaupungeissa asuu ainoastaan pieni osa ihmiskunnasta.
Siis vain ne, jotka kaupunkeihin tulvaavat,
saavat nauttia kulttuurista, eivätkä edes kaikki
heistäkään, sillä kaupunkien asukkaista suuri
osa on ryysyköyhälistöä, jolla ei ole tilaisuutta
ottaa osaa kulttuurielämään. Muutamien etuoikeutettujen osaksi jää koko teidän sivistyksenne."
Näin Tolstoi on sanonut, ja hän on lisännyt:
"Te kehutte yhteiskuntienne hyvää järjestystä.
No niin, katsokaa, minkälaiset ovat olot viralliselta, järjestyksen kannalta katsottuina. Te
olette järjestäneet oikeudenkäytön, te vedätte
toisianne oikeuden eteen, te tuomitsette toisianne, te vangitsette toisianne. Millä oikeudella kukaan teistä on tuomari? Kuka on hänet
tehnyt toisten ihmisten tuomariksi? Kysykää
niiltä, jotka istuvat tuomareina ja syyttäjinä ja
rankaisevat toisia, ovatko ne ilman syntiä, että voisivat tuomita toisia, niin heidän täytyy
vastata: olojen pakosta me istumme täällä. Jos
he tutkivat sydäntään, täytyy heidän myöntää,
ettei Jumala ole asettanut heitä tuomareiksi,
sillä he tuntevat itsensä huonoiksi, viheliäisik-

si ja rikkirevityiksi, jopa usein huonommiksi
kuin ne, joita tuomitsevat. Ja katsokaa pappejanne ja opettajianne, niitä, jotka on asetettu teitä siveellisesti johtamaan, katsokaa,
minkälaisia he ovat, mitä he opettavat. He
opettavat valheita, he vetävät nenästä toisia,
he houkuttelevat pimeyteen, he kasvattavat
lapsia väärin. Ylpeyttä ja tietämättömyyttä ylläpidetään ihmiskunnassa juuri oppilaitosten,
kirkkojen ja yliopistojen avulla. Teidän pappinne ja opettajanne ovat palkattuja ihmisiä,
jotka levittävät tietämättömyyttä. Eivät he levitä tietoa Jumalasta, eivät he tiedä, mitä Jumala on, eivät osaa elää, niin kuin jumalallisen
ihmisen tulee elää, vaan vaeltavat pimeydessä,
samanlaisessa kuin te kaikki. Sokeat taluttavat
sokeita. Ja katsokaa virkamiehiänne ylipäänsä. Te sanotte, että he toimivat yhteisen hyvän eteen, että he ovat välttämättömiä, ettei
muuten olisi mitään järjestystä, sillä ihmiset
olisivat yhtä mittaa toistensa kimpussa, yhtä
mittaa tappelisivat ja riitelisivät. Niinkö? Mutta ajattelevatko virkamiehenne sitten muuta
kuin omaa etuaan? Kansaa ja kansan parastako he ajattelevat, ihmiskunnan hyväksikö he
työskentelevät? Mutta kuinka se olisi mahdollistakaan? Jokainen katsoo omaa etuaan, kaikki ovat yksityisiä ihmisiä, yksilöitä, joilla on
omat persoonalliset harrastuksensa elämässä.
Te olette vain järjestäneet olosuhteenne niin,
että asetatte toisen valtaan ja mahtavuuteen,
toisen käskyläiseksi ja alhaiseksi. Nekin, jotka ovat vallassa ja mahtavuudessa, ajattelevat
vain persoonallista onnea ja etua, pyrkivät rikkauteen ja valtaan, pyrkivät yhä suurempaan
onneen ulkonaisesti. Ei ole niitä, jotka toimisivat toisten parhaaksi. Ja minkä tähden nämä
muutamat sitten pysyvät vallassa, minkä tähden te annatte heidän käskeä teitä? Sen tähden, että heillä on takanaan sotajoukkoja, joita
te pelkäätte, että he voivat kääntää tykkiensä
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suut teitä vastaan ja ampua teidät kuoliaiksi.
Näin he voivat tehdä, ja sen tähden ovat teidän valtionne, teidän olonne ja yhteiskuntanne täynnä vääryyttä, valhetta, onnettomuutta
ja kärsimystä."
Tällaisen kuvan antaa Leo Tolstoi meille kaikissa kirjoituksissaan, eikä hän esitä sitä teoreettisesti, ei ainoastaan tuollaisena yleisenä
asiana, vaan hän antaa sen näkyä elävänä todellisuutena, kuvaillessaan kertomuksissaan
ihmisten elämää, kuinka kaikki ihmiset, jotka
tässä yhteiskunnassa elävät – sitä enemmän
mitä korkeammalla he ovat yhteiskunta-asteikossa – ovat raadeltuja sisässään, kuinka
epätoivoisesti he etsivät rauhaa ja onnea ja
vaikkapa unohdusta sieluilleen. Hän tekee yhteiskunnallisesta kysymyksestä yksilöllisen ja
asettaa sen jokaisen ihmisen eteen: kuinka sinä ratkaiset käytännöllisen, jokapäiväisen elämän kysymyksen?
Moni väittää, että Tolstoin antama kuva on
liian räikeä, että se on liioiteltu, etteivät olot
ole sellaisia eivätkä ihmisetkään. Yhteiskunnissamme ei harjoiteta ainoastaan vääryyttä,
rikkaus ei aina ole ansiotonta eikä köyhyys
syytöntä, virkamiehet eivät yksinomaan ajattele omaa etuaan, koulut ja yliopistot eivät ole
tietämättömyyden levittäjiä jne. – Tolstoin
kuvaus on liian venäläinen sopiakseen yleismaailmalliseksi, Tolstoi iskee harhaan.
Tämä väite pitää paikkansa, kun arvostelemme elämää ulkoa päin. Objektiivisesti katsoen
Tolstoin kuvaus on liioiteltu, mutta sen tarkoituksena ei olekaan olla mikään objektiivisesti
pätevä kuvaus ymmärryksen kannalta katsoen. Sen näkökohta on syvempi. Se arvostelee
asioita "puhtaan järjen", toisin sanoen ihmisrakkauden kannalta. Se on psykologinen ja
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subjektiivinen kuvaus, sen tähden kaikki eivät voi myöntää sitä todeksi. Ainoastaan ne
myöntävät, jotka näkevät niin kuin Tolstoi.
Ja me tiedämme, että ne ihmiset, joissa on herännyt tämä näkeminen, jotka ovat läpikäyneet
sen heräymyksen, josta Tolstoi alati puhuu,
ovat huomanneet, että oikeastaan me kaikki
olemme veljiä, että me elämme vihassa, epäluulossa ja vääryydessä, sen sijaan että rakkauden pitäisi vallita meidän elämässämme. Me
tiedämme myös, että kun ihmiset läpikäyvät
tämän kokemuksen, silloin he todella joutuvat
ristiriitaan. Jos sellainen ihminen esimerkiksi
on tekemisissä vankien kanssa, hän huomaa
olevansa huonompi kuin ne, joita hänen on
käsketty vartioimaan tai tuomitsemaan. Tuo
rikollinen on itse asiassa puhtaampi ja rehellisempi kuin minä, joka istun häntä tuomitsemassa, sillä vaikka en ole tehnyt sellaista kuin
hän, niin olen ajatellut pahaa, olen tahtonut
pahaa, olen tuntenut pahaa. Ja niin kauan kuin
ajattelen ja voin tuntea pahaa, en ole puhdas.
Olisin puhtaampi, jos olisin yhtä rehellinen
kuin tuo rikoksentekijä, jos tekisin jotakin pahaa ja joutuisin kiinni. Nyt olen saastainen,
nyt en ole täydellinen, en elä niin kuin veli,
en ole hyvä ihminen. Ihmisessä, jossa omatunto on herännyt, jossa rakkaus on herännyt,
on herännyt myös tuska. Tuska raatelee häntä
sisäisesti, hän tuntee elävänsä valheessa. Hän
tuntee ja näkee, että koko hänen elämänsä on
valhetta ja vääryyttä. Hän tahtoisi siitä pois, ja
sellaiselle ihmiselle Tolstoin kuvaus on pätevä
ja totuudenmukainen.
Nyt me tiedämme, että samalla kuin Leo Tolstoi on paljastanut heränneille ja ymmärtäville
tämän totuuden, samalla hän on myös parhaimman ymmärryksensä, parhaimman kokemuksensa mukaan koettanut näyttää heille

tien pois tästä ristiriidasta. Hän on sanonut:
Kun katsot elämääsi ja huomaat sen huonoksi, täytyy sinun se parantaa, ja kun näet, että
koko elämä on ristiriitaista ja tuskallista, väärää ja syntistä, niin sinun tehtäväsi on luopua
siitä. Tolstoi on kaikella voimallaan, sielunsa
koko tarmolla julistanut ja saarnannut: "Meidän täytyy luopua epäveljellisestä elämästämme. Jos olet rikas, luovu rikkaudestasi,
jos olet ylhäisessä asemassa, luovu siitä. Jos
teet huonoa työtä, jos sinulla on esimerkiksi väkijuomatehdas, lakkauta se. Jos sinä olet
opettaja tai pappi ja saarnaat valhetta, luovu
toimestasi. Jos olet sotamies tai kenraali tai
sotapäällikkö, luovu siitä. Jos olet kuningas tai
keisari, luovu siitä."
Mitä minun sitten pitää tehdä, kysyy ihminen,
jonka omatunto on saatu väreilemään. "Mene kansan keskuuteen", sanoo Tolstoi, "äläkä
ajattele, että se on alaspäin menemistä, vaan
ymmärrä, että se on ylöspäin nousemista.
Nouse ylös kansan luo, niiden yksinkertaisten
ja rehellisten ihmisten luo, jotka tekevät todellista työtä, jotka käsillään tekevät sitä työtä,
jota ilman ihmiskunta ei tule toimeen. Teillä
on rautateitä ja höyrylaivoja, kaikenlaisia keinoja sivistyä, mutta tärkeintä on kuitenkin se,
että te saatte ruokanne maasta. Ryhtykää siis
viljelemään maata, ryhtykää tekemään työtä
käsillänne." Näin Venäjän suuri profeetta on
saarnannut, ja hänen sanansa on epäilemättä saanut aikaan paljon hyvää, sillä se koskee
asiain ytimeen. Hän on saanut monet ihmiset muuttamaan elämänsä, monet tuhannet
ymmärtämään, miten elämää on arvosteltava,
miten työtä arvosteltava. Ja meidän täytyy teosofeina kysyä: Onko Tolstoi tässä sanonut
totuuden ja ratkaissut kysymyksen ainoalla
mahdollisella tavalla? Miten on sen asian laita teosofiselta kannalta? – Teosofiahan on ai-

kakausien kokemus, se on Viisaitten ihmisten
vastaus näihin samoihin kysymyksiin. Mikä
jumalallinen viisaus se muuten olisikaan.
Millä tavalla sitten teosofia ratkaisee tämän
kysymyksen? Mitä teosofia sanoo, kun Tolstoi
rehellisesti ja suoraan julistaa oppiaan yhteiskunnasta, oppiaan ihmiskunnan tehtävästä.
Se sanoo: Tolstoi puhuu oikein ja tähtää oikeaan, kun hän opettaa, että ihmisten elämä ei
ole veljellistä ja että sen on tultava veljelliseksi.
Mutta jos hän tekee siitä enemmän kuin ihanteen, jota kohti meidän on kuljettava, silloin
hän erehtyy, sillä nyt ei voi veljeyttä täydellisesti toteuttaa. Näin sanoo aikain viisaus.
Miten sitten on elävien ihmisten laita? Mikä
oli Tolstoin oma kokemus? Hänen katkera
kokemuksensa oli se, ettei hän voinut elää
niin kuin olisi tahtonut. Vielä viimeisinä päivinään hän pakeni kotoaan. Niin kauan oli ollut
hänen omallatunnollaan tuo tieto, että hän eli
yhä ristiriidassa, vaikka oli koettanut irtautua,
ettei hän ollut vielä saavuttanut sitä lopullista
rauhaa, joka häämötti hänen silmissään. Ja sen
tähden haudan partaalla seisova jalo vanhus
ajatteli: Nyt minä pakenen pois, ehkä silloin
pääsen rauhaan, ehkä silloin saan tuntea vapaasti olevani pieni, unohdettu, näkymätön
Jumalan lapsi, kaikkien olentojen veli, joka ei
ole kenenkään yläpuolella, kenenkään palveltavana? Tämä oli hänen sielunsa tuskanhuuto,
sillä maine ja kunnia sekä niistä johtuvat velvollisuudet lepäsivät raskaasti hänen hartioillaan.
Kuinka väärin onkaan käsitetty tämä teko,
kun on arveltu, että Tolstoi vielä kuolinhetkellään tahtoi herättää maailman huomiota.
Mutta joka on niin ajatellut, hän ei ole ymmärtänyt Tolstoita: arvostelijassa ei ole asunut
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samanlainen sydän kuin Toistoissa. Tolstoin
elämäntragedia oli se, ettei hän voinut elää,
niin kuin olisi tahtonut, ja sen kokemuksen
voi jokainen ihminen tehdä, joka herää ja tahtoisi todella luopua entisestä elämästään. Hän
huomaa, ettei hän osaa. Ja miksikä ei? Onko
se hänen itsekkyytensä takia? Ei se ole ainoastaan sen takia, ja vaikka olisikin, niin ei ensi
sijassa. Mutta miksi se sitten on hänelle mahdotonta? Juuri veljesrakkauden takia. Miksi
hänen pitäisi luopua, miksi muuttaa elämänsä? Rakkauden takia ja rakkauden nimessä.
Nyt hän huomaa – kun hän tahtoisi muuttaa
elämänsä – että hän rakkauden nimessä ja rakkauden edessä ei voi tehdä sitä, sillä hän tuntee sydämessään: mitä rakkautta se olisi, jos
minä saattaisin suremaan ja kärsimään ne ihmiset, jotka ovat minua lähinnä ja jotka eivät
minua ymmärrä? Mitä rakkautta se olisi, jos
äkkiä katkaisisin väkivaltaisesti ne siteet, jotka
sitovat minut siihen tilaan, missä olen? Mitä
rakkautta se olisi, jos yhdellä iskulla muuttaisin äkkiä elämäni ja repisin rikki ne velvollisuuden siteet, mitkä olen itselleni ottanut?
Tässä on ristiriita, tässä on "des Pudels Kern".
Me ihmiset olemme joutuneet tai joudumme
elämän pyörteeseen, me saamme ja otamme
itsellemme velvollisuuksia, ja huomaamme,
että olisi väärin lyödä äkkiä elämämme rikki,
katkaista äkkiä siteet. Tuossa mies herää, hänellä on vaimo ja lapsia, ja ne eivät ymmärrä
häntä. Pitääkö sen miehen silloin lähteä pois,
niin kuin kerrotaan Jeesuksen sanoneen: Se,
joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin
minua, ei ole minulle sovelias. Pitääkö hänen
jättää omaisensa, jotka häneen luottavat ja
häntä kunnioittavat, ja joiden apu ja tuki hän
on? Pitääkö hänen mennä kulkemaan suurta
veljeysihannetta kohti, samalla sulkien pois
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veljeydestä ne, jotka ovat häntä lähinnä? Tai
jos hän on sanokaamme vanginvartija, pitääkö hänen silloin jättää paikkansa samalla tietäen, että toinen asetetaan hänen paikalleen,
kun juuri hän voisi osoittaa rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuvat vankilaan, kun
juuri hän henkilökohtaisesti voisi olla hyvä
heitä kohtaan, käydä heidän luonaan, opettaa heitä, puhua heidän kanssaan, kertoa, mitä
hänen sydämessään liikkuu? Pitäisikö hänen
mennä pois, johonkin metsään, yksinäiseen
mökkiin asumaan, kukaties puutarhaa viljelemään? Toinen, paha vartija, voisi tulla hänen
tilalleen, sellainen joka ei ollenkaan ymmärtäisi vankeja, vaan kohtelisi heitä huonosti.
Tuossa on pulmallinen ristiriita. Kuinka nyt
teosofia, jumalallinen viisaus selvittää ja ratkaisee tämän pulman? Se näyttää meille, että
kaikki voitetaan ainoastaan rakkaudella, ainoastaan hyvällä. Meitä ei ole kutsuttu tulemaan
yhtäkkiä täydellisiksi, vaan meidät on kutsuttu
kulkemaan sitä tietä, joka vie veljeyteen.
Teosofia näyttää meille, että meidän täytyy
aloittaa siitä kohdasta, missä olemme, siis jokapäiväisestä elämästämme. Se tekee meidät
nöyriksi ja pieniksi, se näyttää meille, että tie
kulkee sisässä eikä ulkona. Aikain viisaus opettaa meille, että elämämme ei ole sattuma, vaan
että meillä todella on siteitä ja velvollisuuksia,
menneisyydessä luotuja. Koko nykyinen yhteiskuntamme on historiallisen kehityksen
tulos, eikä sitä voida kieltää. Jos yksi siitä luopuu, se kuitenkin pysyy, se ei äkkiä muutu.
Tämä elämä on sellainen kuin se on, eikä siinä
vallitse sattuma vaan syyn ja seurauksen laki.
Kaikki tapahtumat johtuvat edellä käyneistä
syistä, seuraukset on voitettava, mutta niitä ei
voi voittaa pakenemalla. Ne voitetaan ainoastaan siten, että velvollisuudet täytetään. Tämä
on oppi karmasta ja jälleensyntymisestä.

Meidän tulee ymmärtää, että tie veljeyteen
on meidän sisässämme, se alkaa meidän sisässämme. Rakkauden pitää kasvaa meidän
sisässämme. Meidän ei tarvitse ajatella, että koettaisimme muuttaa ulkonaista elämää,
niin kauan kuin sisäinen minämme vielä on
valmistumaton. Silloin joudumme ojasta
allikkoon. Meidän täytyy muuttaa sisäinen
minämme, meidän tulee sisässämme muuttua ja kasvaa, ja sillä aikaa kuin kasvamme,
meidän täytyy viimeiseen ropoon saakka
täyttää ne velvollisuudet, joihin olemme takertuneet. Ja silloin me huomaamme, että
velvollisuudet muuttuvat, ympäristömme
muuttuu, asemamme muuttuu, ulkonainen
elämä tottelee sisäisen elämän ääntä.
Näin todistaa aikojen viisaus, näin todistaa
ihmisten kokemus, näin todistaa Toistoinkin oma kokemus. Jos joku nuoruudesta
saakka on valmis sisäisesti, niin että hän
voi elää puhdasta veljeyselämää, silloin hän
ei tietysti takerrukaan sellaisiin velvollisuuksiin, jotka häntä siitä estäisivät. Mutta
jos hän ei sitä ole, niin hän joutuu elämän
pyörteisiin. Elämä kietoo hänet, hänen täytyy käydä elämän koulua. Ja kun hän herää,
hänen pitää aukaista rauhallisesti kaikki solmut, irrottautua rakkaudessa ja rauhassa,
muuttaa itsensä sisäisesti. Silloin ulkonainenkin muuttuu.
Yhden suuren totuuden painaa teosofia
meidän mieleemme: elämä ei ole vain fyysistä laatua, vaan elämä on todellinen myös
näkymättömässä. Meidän tunteemme ja ajatuksemme ovat yhtä todellisia kuin tekomme. Jos ihminen, jonka sielu on ristiriidassa,
esimerkiksi joku kuningas kysyy itseltään:
"Täytyisikö minun luopua kuninkuudestani,
jos olisin todellinen kuningas, jos olisin ala-

maisteni isä, jos tahtoisin heidän parastaan,
jos tuntisin, kuinka kannan heitä sydämessäni, kuinka tahdon elää heidän puolestaan
ja heidän parastaan ajatellen; jos kaikki voisivat minun puoleeni kääntyä, silloin kun
heillä on kärsimyksiä. Täytyisikö minun
silloin luopua?", niin mitä me sanoisimme,
tarvitsisiko sellaisen kuninkaan veljeyden
nimessä luopua paikaltaan? Ei, sillä hän ei
silloin tuntisi, emmekä me huomaisi mitään
ristiriitaa. Tai jos hän tuomarina ollen tuntisi, että hän tietää totuuden ja oikeuden, että
hän selvästi näkee, missä on vääryys, ja todella on viisas tuomari, joka on itse puhdas
ja jonka oma sydän ei kätke yhtään alhaista
tekoa; jos hän sen tuntisi ja tietäisi, täytyisikö hänen silloinkin luopua asemastaan? Ei,
hän tuntisi: minä olen oikeuden palvelija,
minun puoleeni voivat ihmiset kääntyä silloin, kun ovat ahdingossa. Ja jos te väitätte: niitä kuninkaita ei ole, niitä tuomareita
ei ole, niitä ihmisiä ei ole, niin aikain viisaus
vastaa: mutta ihanne on! Ja kun on ihanne,
niin todellisuus voi kasvaa ihanteen kaltaiseksi. Jos sellaisia ihmisiä ei ole, on meidän
tehtävämme luoda niitä. Me olemme ihmisinä olemassa sitä varten, että toteuttaisimme
ja vetäisimme päivän valoon sen ihanteen,
joka sisässämme piilee.
Aikain viisaus näyttää meille, että tunne ja
ajatus ovat yhtä todellisia kuin teko. Näkymätön maailma on yhtä todellinen kuin näkyvä. Kun näkymättömässä puhdistumme,
kun näkymättömässä tulemme ihanteen
kaltaisiksi, kun ajatuksemme tulevat rehellisiksi ja totuudenmukaisiksi, silloin myös
ulkonaiset tekomme muuttuvat sellaisiksi.
Teosofia viittaa siihen suureen hengen lakiin, että ulkonainen elämä ei saa ihmis45
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sielua kietoa, sillä ihmissielu on luotu sen
herraksi. Ei ole tarkoitus, että tämä elämä
jäisi surun laaksoksi, vaan tarkoitus on, että se muuttuisi paratiisiksi. Ja se muuttuu
paratiisiksi, mikäli ihmiset sisässään muuttuvat paratiisin kansalaisiksi. Jumalan valtakunta astuu alas maan päälle silloin, kun
se ensin on astunut ihmisten sydämiin, kun
he ovat puhdistuneet tunteissaan ja ajatuksissaan, niin että he tahtovat ainoastaan
hyvää, ainoastaan rakkautta, ja ajattelevat
ainoastaan totuutta ja järkeä, sitä mikä on
kaikille yhteistä. Tämä on viisauden ikuinen keino.
Me joudumme ristiriitaan, me lankeamme epäilykseen ja epätoivoon, jos uskomme, että ainoa todellisuus on tämä näkyvä
elämä, mutta kun me uskomme, että näkymätön elämä on yhtä suuri todellisuus,
että itse asiassa olemme näkymättömiä
olentoja, henkisiä voimapattereita, silloin
ymmärrämme, että elämän muutos on alkava sisästäpäin. Ja eikö totta? Me tiedämme toisistamme vain sen kautta, että
elämme toistemme sisällä. Emme tietäisi toisistamme mitään, jollei tajuntaamme
aistimien ja aivojen kautta heijastuisi kuva
toisistamme. Me elämme toistemme sisällä, ulkonainen elämämme on harhaa, sillä
oikeastaan kaikki on vain voimaa ja tajuntaa. Aine on ainoastaan tapa, millä tajunta
ilmoittaa itsensä toiselle tajunnalle. Olemme näkymättömiä, henkisiä olentoja, elämme henkisessä maailmankaikkeudessa,
koko elämämme on tajuntaa ja henkeä. Ja
kun heräämme henkisesti, muistakaamme,
että jumalat ensi kädessä kysyvät, mitä me
ajattelemme ja mitä me tunnemme, sillä he

tietävät, että niin kuin me ajattelemme ja
tunnemme, niin me myös teemme. Sen jumalat tietävät, ja sen mukaan he meitä tuomitsevat. Sen Tolstoikin tiesi.
En ollenkaan ole tahtonut häntä tällä moittia. Hän tiesi, että rakkaus sydämessä on
ensimmäinen asia. Rakkaus asui hänen
omassa sydämessään. Se, joka tapasi hänet
näkyvässä tai näkymättömässä maailmassa,
näki, kuinka Tolstoi todella uhkui rakkautta, kuinka ihana hän oli ihmisenä, kuinka
tulvillaan hänen sydämensä oli lempeyttä,
ymmärtämystä ja myötätuntoa. Ei ristiriita
Tolstoin elämässä rikkonut hänen sisäistä rauhaansa, ei se hänen onneaan särkenyt. Hän oli ymmärtänyt, että rakkaus on
A ja O, ja hän kirjoitti kerran eräälle ystävälleen Englantiin: "Jos tuo ruumiillinen
työ ja kaikki, mitä siihen kuuluu, millään
tavalla estäisi teitä rakastamasta ja elämästä rakkaudessa, silloin olkoon se kirottu,
silloin älkää edes puhuko siitä, sillä eihän
ruumiillinen työ ole ensimmäinen, vaan
ensimmäinen on rakkaus. Kun rakkaus on
sielussa, silloin muu tulee itsestään, silloin
elämä järjestyy niin, että se tyydyttää omaatuntoamme."
Tietäjä — joulukuu 1910
Kieliasua on uudistettu sisältöön puuttumatta.
Julkaistu myös teoksessa Tolstoi, aikamme
omatunto.

Kuvat P. Salonen
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Jukka Sarno

Havaintoja matkaltani
Kuinka päädyin Ruusu-Ristiin

Olen ollut pienestä pitäen ”elämän ihmet-

telijä”, jonka oli välillä vaikea ymmärtää
köyhässä, sota-ajan jälkeisessä Suomessa ihmisten katkeruutta, kapeakatseisuutta ja ahtaita ajatusmalleja. Koska vanhempani olivat
suurten kustantajien kirja-agentteja, sain onnekseni pienenä lukea paljon. Se avarsi omaa
tajuntakuplaa ja siinä pääsi helposti kokemaan aivan toisenlaisia maailmoita, joihin
saattoi uppoutua ja vaihtaa ”maisemaa”.
Näin tuli myös Raamattu kertomuksineen
tutuksi, etenkin Gustave Doré kuvittaman
kuvaraamatun kuvat ja niihin liittyvät tarinat
herättivät alkuun huomiota.
Vaikka kotini ei ollut mitenkään erityisen
uskonnollinen ja alkoholi näytteli usein liian suurta roolia kotioloissa, niin tiettyjä syvemmän ajattelun pilkahduksia havaitsin
kuitenkin arjen selviytymiskamppailun pinnan alla. Itselleni jäi tietty ”kaukokaipuu”
ja tarve löytää maailmanselitys kokemistani
elämän ristiriidoista ja lukemistani monista hienoista sankaritarinoiden ja paremman
elämän kuvauksista. Kirkon sanoma ja toiminta ei tuolloin, henkisen heräämiseni aikoihin 60–70-luvun vaihteessa, mielestäni
vastannut sitä henkisyyttä, jota kaipasin, ja
ajauduin kirkon helmasta itsenäiseksi elämän
pohtijaksi.
Kävin tutustumassa erilaisiin henkisiin liikkeisiin spiritualismista parapsykologiaan ja
erilaisiin kristillisiin lahkoihin, sekä jonkin
verran idän uskontoihin, mitä nyt oli silloin
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tarjolla. Eräs mielenkiintoinen tapahtuma on
jäänyt mieleen 70-luvun alusta. Satunnaisessa kaveripiirissäni oli tuolloin sattumoisin
muuan kaveri, jonka nimi oli Pekka Ervasti
ja jonka kanssa tuli joskus ajatuksia vaihdettua. Hän mainitsi minulle, että ”Jukka, sun
pitäisi mennä Ruusu-Ristiin, siellä olisi jotain mistä voisit olla kiinnostunut”. Toisesta
Pekka Ervastista en ollut vielä silloin kuullut
mitään. En saanut aikaiseksi kuitenkaan silloin Ruusu-Ristissä käväistä; ei ollut oikein
reittieni varrella.
Etsintäni kuitenkin jatkui ja syveni, monet
henkiset liikkeet totesin itselleni liian sisäänlämpiäviksi ja liian ehdottoman oikean totuuden julistajiksi. Hain jotain muuta. Kunnes
eräänä päivänä työpaikallani 70-luvun puolivälissä törmäsin vanhaan toimistokaappiin,
joka oli viety varastoon pois heitettäväksi.
Liekö johdatusta tai mitä ollutkin niin jostain
syystä avasin kaapin oven katsoakseni oliko
sinne jäänyt jotain. Olihan siellä, nimittäin
nippu vanhoja Teosofi -lehtiä. Selasin ensimmäistä käteen tullutta lehteä ja luin ensimmäisen jutun, jonka nimeä en enää muista,
mutta vaikutuksen muistan.
”Aatteellinen” etsintäni oli siltä osin päättynyt. Tilasin Teosofi -lehden, joka minulle tuli
15 vuoden ajan; samalla luin paljon teosofista kirjallisuutta. Koska asuin Vihdin Nummelassa ja ruuhkavuodet veivät aikansa, ei
koskaan tullut liityttyä Teosofiseen Seuraan
eikä lähdettyä luennolle.

Ruusu-Ristiin päädyin n. 20 vuotta teosofilehtien kaapista löytymisen jälkeen 45-vuotiaana. Eräänä päivänä paikallislehdessä oli
ilmoitus Vihdin Vähäkylässä pidettävästä
etsijän piiristä, jonne kokeeksi kerran lähdin
ja sille tielle myös jäin. Vähäkylä-säätiön toimesta järjestettiin 90-luvun puolivälissä etsijän piirejä, joissa yhdessä pohdittiin ihmisen
ja elämän arvoituksia. Jokainen osallistuja sai
esittää seuraavan kerran keskusteluteeman
ja halutessaan myös alustaa sen. Tämä sopi itselleni oikein hyvin, koska päässä pyöri
avoimia kysymyksiä ja ajatuksia vaikka muille
jakaa.
Vähäkylän isännät olivat ruusuristiläisiä teosofeja ja tätä kautta päädyin sitten Ruusu-Ristin sunnuntailuennoille, joilla ensimmäisenä
huomiota herätti ”kaupallisuuden” poissaolo.
Luento- ja kahvimaksut olivat määrältään
vapaaehtoisia. 90-luvun puolivälin äärimmäiseksi mennyt markkinahenkisyys johon
törmäsi kaikkialla, loisti poissaolollaan. Tuo
joka paikkaan tunkevan ”kaupallisuuden”
poissaolo teki minuun – IT-alan hektisessä
maailmassa päivätyötäni tekevänä – vaikutuksen ja viestitti, että emme ole täällä rahojasi varten vaan sinua itseäsi varten. Emme
ole myymässä totuutta vaan osoittamassa
polkua, josta sen saattaisit itse löytää ja oivaltaa. Tämä oli ensimmäinen tunnelmani ruusuristiläisistä.

Miltä Ruusu-Risti minusta näyttää?
Ruusu-Risti kuuluu ohjelmajulistuksensa mukaisesti teosofiseen aatevirtaukseen, painottaen erityisesti esoteerista kristinuskoa sekä
suomalaiskansallista henkistä perinnettä Ka-

levalaa, muita maailman uskontoja ja henkisiä
tai filosofisia perinteitä unohtamatta, pyrkien
kaikessa toiminnassaan edistämään eettistä
elämänymmärrystä ja itsenäisen ajattelutavan
Kuva P. Salonen
kehittymistä.

Ruusu-Ristiin liitytään pääasiassa henkisen etsimisen ja itsensä löytämisen toivossa; monasti jo useita eri vaihtoehtoja kokeilleena.
Ruusu-Risti on jäsenistönsä summa, siis niiden ihmisten summa, jotka tuntevat henkistä yhteenkuuluvuutta erilaisista taustoista
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riippumatta ja omalla panoksellaan ruusuristiläistä elämänymmärrystä itsessään kehittää
sekä antaa sen ilmetä omassa elämässään kehittyneempänä ajatteluna ja toimintana; toteuttaen itseään itselleen ominaisella tavalla.
Ruusu-Ristin toiminta ja elävyys on jäsenistönsä aktiivisuudesta ja sitoutumisesta riippuvainen.
Ruusu-Ristissä voi kuulla epävirallisena tunnuslauseena, että ”Ruusu-Risti ei pelasta eikä
kalasta”. ”Ei pelasta” siksi, että ihmisessä on
itsessään herättävä ymmärrys oikean ja väärän
valinnan välillä etsijän oman henkisen kehityksen näkökulmasta. ”Ei kalasta” siksi ettei
totuutta voi väkisin syöttää kenellekään ilman
oman ymmärryksen heräämistä ja omakohtaista arviointia. Eikä väärän ”pelastuksen”
toivossa ole myöskään oikein manipuloida ihmisiä totuuden ääreen, joka kuitenkin pitää itse
löytää ja etenkin itse ymmärtää oman elämänsä
kautta.
Ruusu-Risti voi tarjota raamit itsensä etsimiseen ja tukea jäsenistönsä ja organisaationsa
avulla niitä, jotka tuntevat ruusuristiläisen elämänymmärryksen omakseen ja tahtovat henkisesti kasvattaa itseään ymmärtämään elämän
henkisiä lainalaisuuksia ja omaa paikkaansa siinä.
Usein kuulee myös sanottavan, että RuusuRisti on ”totuuden etsijöiden, eikä totuuden
löytäjien” seura. Totuuden etsijöiden seura siinä mielessä, että tuon oman sisäisen totuuden
etsiminen on monille itseään etsimään heränneelle elämän mittainen tehtävä. Ruusu-Risti
ei ole ehdottoman totuuden löytäjien seura,
koska kukaan meistä ei ehdotonta totuutta voi
toiselle ilmaista. Jokainen kokee oman totuutensa oman käyttövälineensä kautta eri tavoin,
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oman kokemusmaailmansa kautta sitä tulkiten.
Tiettyjä yhteneviä lainalaisuuksia tietysti tuohon oman totuuden löytymiseen liittyy.
Objektiivinen totuus on meidän, rajallisesti
oman kokemusmaailmamme kautta maailmaa
tarkastelevien ja ymmärtävien ihmisten osatotuuksien summa. Siksi ohjelmassamme mainitaan, että ruusuristiläiset kohtelevat toisiaan
mitä suurimman suvaitsevaisuuden hengessä,
täydentääksemme omaa totuuttamme ja toisiltamme laajempaa näkökulmaa oppiaksemme. Tämä tietenkin myös tarkoittaa ihmisten
kohtaamista ihmisinä kaikissa oman arkemme
vuorovaikutustilanteissa.
Ruusuristiläinen tutkii kaikkea: tieteitä, taiteita, filosofiaa, henkisiä traditioita ja ympäröivää
elämää, kukin taipumustensa mukaan ja lisää
ymmärrystään ympäröivästä maailmasta, ihmisestä ja ihmisenä olemisesta sekä ennen kaikkea hän tutkii itseään suhteessa ympäristöönsä
ja muuhun maailmaan, asia joka onkin ruusuristiläisen elämänymmärryksen keskiössä – oppia tuntemaan itsensä.
Viime aikoina Ruusu-Ristin jäsenmäärä on ollut laskussa koska emme ole erityisesti pitäneet
melua itsestämme, koska olemme lähteneet
paljolti ajatuksesta, että Ruusu-Ristin löytävät
ne, jotka ohjautuvat sinne ja joiden on tarkoituskin se löytää. Olemme tulleet siihen tulokseen, että emme periaatteessa halua itseämme
”mainostaa”, mutta voimme kyllä informoida
olevamme olemassa niitä varten, joita sanomamme kiinnostaa.
Uskomme, että Ruusu-Ristin kiihkoton ja avara, omaa henkistä kehitystä tukeva toimintatapa voisi omalta osaltaan vastata tämän päivän
ihmisten kasvavaan henkiseen kaipuuseen.

Maa-emo
Maa-emo mahtava, kaitsija, kantaja, ah, elonantaja kukkea-kulma.
Oot ikinuori, ain yhä nuortuva kellervä-suortuva laihojen kullan.
Toisinaan voit tyly olla ja julma!
Voit vavisten vihanpuuskassa syöstä pursuavat tulivirrat ja
työstä ihmisien lopun tehdä, mullan antimet niin hävittää,
ett' tienoon autioks teet, talot, töllit voit kaataa.
Mut inehmot väsymättömät raataa kunnes peittyvät
parmaasi vienoon vihreään verhoon versovain tarhain.
Ehtymätön poves on, emo parhain.
Myöhään ja varhain, kuullossa kuun, kiloss' auringon armaan
paisuvan parmaan kuormaa kullan-välkkyvää kannat.
Suot elon kaikille, kaikille annat antimes, ain olet työssä,
et lepää lahjojas meiltä et milloinkaan epää.
Kasvatat korkeat korvet, ja sankat suot salot nousta.
Säät rae-rankat lannista ei sua, vuoretkin vankat,
vyöttämät jään, katat laitumiks karjain,
ain ylös huipuille hyisien harjain
käy jäkälää poro etsimään. Marjain
runsaus maat, mäet, mättähät peittää.
Kun kesän aurinko kultansa heittääkentties ylle,
niin kypsyvi heelmät, täyttyvi työsi ja tahtosi teelmät.
Maa-emo mahtava, ah elonantaja, kaitsija, kantaja.
Sun kamarallasi kehtomme kiikkuu, polkumme liikkuu,
hoivissas elontaipaleen kuljemme, kunnes suljemme
silmämme uupuneet lepohon kerran,
kunnes raukee ruumiimme,
ah, poves silloin aukee
sulkien meidät huomahan Herran.

Aarni Kouta
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Kari Valula

Miksi tulin Ruusu-Ristiin ja mitä
ruusuristiläisyys on merkinnyt minulle

O

ikeastaan saavuin Ruusu-Ristiin ensimmäistä kertaa tuolloin melko pian
Milleniumin vaihtumisen jälkeen, jolloin
ihmismielissä yleensä heijastuu odotuksia
ja mietteitä vuosituhannen siirtyessä toiseen. Olin silloin uudelleen etsimässä polkuani henkisyyden kynnykselle. Varsinaisen
esityön tein jo tosin 70-luvun puolivälissä,
kun ajatuksellinen ja tiedollinen herääminen alkoi nostamaan pois rajoittuneisuuden huntua silloisesta maailmankuvastani.
Aloin kiinnostuneena lukea tiettyjä terveyteen sekä enemmänkin henkiseen kehitykseen liittyviä kirjoituksia ja niteitä. Nuo
muutamat kirjat tulivat hankituksi, milloin
sanomalehti-ilmoituksen tai sen ajan henkisien seurojen kautta. Kävin silloin hankintojani tekemässä muun muassa Teosofisen
liikkeen kirjakaupassa Helsingissä, missä se
sijaitsee vieläkin. Muistelen käyneeni myös
yksityisasumuksissa kiinnostavan opuksen
saadakseni. Ilmaisin jo terveyteen liittyvistä kiinnostuksistani, mieltä kiehtovimpana
muistan teoksen Schnitzer -dieetin vaikutuksesta terveyden takaisin saamiseksi ja
ylläpitämiseksi kahden viikon ohjelmineen,
jonka professori Toivo Rautavaara suomensikin. Käsitykseni on, että henkisyys ja
terveys liittyvät olennaisesti toisiinsa.
Yogakirjallisuus teki tuloaan 70-luvulla eri
muotoineen, kuten hatha-, karma- ja rajayoga, joihin en itse ottanut sinänsä osaa.
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Enemmänkin kiinnostustani herätti teoriapohjainen lähestyminen lukemalla saatuun
tietoon. Tätä jatkui jonkin aikaa, kunnes
elämä pysäytti pyrintöni hehkun, nyt yhteiskunnallinen ja tavanomainen elämä
näytti voimansa. Ajan tullessa myös perheelämä sai sijansa ja sen seesteisyys vei aikansa.
Näistä vapauduttuani vuosituhannen taitteessa, josta jo alussa mainitsin, oli muutos nyt edessäni. Näin mielen muutoksesta
ja elämänkokemuksesta osansa saaneena,
tein päätöksen seurata sisintäni. Aloin etsiytyä ns. henkisten liikkeiden ja ihmisten
vaikutuspiiriin, jotka jo esoteerisia asioita
tunsivat, kukin tavallaan – jotta tieni löytyisi. Sain kokemuksia mm. transsendentaalisesta meditaatiosta, spiritualismista,
radiestesiasta, teosofiasta ja krishnafilosofiasta. Olin kiinnostunut myös parantamisesta ja otin kurssitusta luontaisterapian
alalta, joka laajensi näkemystäni. Yliaistiset
asiat vetivät minua puoleensa ja jatkoin lukemuksiani niiden parissa.
Sitten eräänä päivänä saavuttuani esoteerisen kirjakaupan asiakkaaksi ja yrityksistä huolimatta, etsimääni julkaisua ei voitu
löytää, antauduin keskusteluun kirjamyyjän kanssa, mahdollisuudesta ratkaista asia
– sillä seuraamuksella, että lähipäivien kuluttua astelin Punavuoressa löytääkseni
Ruusu-Ristin kirjaston, missä tuo kyseinen

painate voisi sijaita. Muistelen olleeni yhteydessä sihteeriin, ennen saapumistani
sinne ja tein kysymyksiä, myös koskien
seuraavaa luentoa, joka tuntui kiinnostavalta. Esitelmän jälkeen jäin kuuntelemaan
aktiivista keskustelua ja mielipiteiden
vaihtoa. Harras ilmapiiri, sekä luentojen
kiehtovat aihesisällöt toivat minut yhä uudelleen temppeliin, esitelmien kuulijaksi.

neat, joissa virtuoosimainen anti on kohottava, unohtamatta muita juhla tai veljellisiä
yhteistapaamisia, hengen voimalla ja viisauteen pyrkien. Ajattelen tuon jo edellä
kuvatun muodostaneen tietyn valmiuden
ja merkityksen elämälleni, sisäisen kasvun
kehitykseen. Muistaen luonnollisesti, myös
esoteerisen kirjallisuuden antia ja vuorisaarnan tuomaa valoa.

Sitten vuosien saatossa havahduin miettimään, mikä Ruusu-Ristin tarkoitus on
ollut elämässäni. Mielestäni vastaus on kuvaava, koska ilman historiaa ei ole nykypäivää. 100-vuotishistoriasta on noussut
kokemuksien summa, joka esittäytyy tänään avarakatseisina luentoina, joita edeltävät usein taidokkaat musisointiesitykset
taiteilijoiden johdolla. Mainiten myös mati-

Yksinkertaisuuden todistus
”Mitä enemmän hän muille antaa, sitä rikkaammaksi hän tulee.”
Laotse, TAO-TE-KING
Toimittanut Pekka Ervast, MAAILMAN
PYHÄT KIRJAT 1, Helsingissä 1989

Kuva P. Salonen
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Ahti Männistö

Ikonimaalari Alpi Ikäheimonen,
vanhan Raja-Karjalan kuvaaja

Käytännöllistä

ruusuristiläisyyttä edustaa
Alpi Ikäheimonen lukuisilla käytännön
projekteillaan. Synnyinperäisenä tamperelaisena seutu on hänelle tuttu ja rakas,
joten tämä on innoittanut
tekemään tamperelaisista
ilmiöistä sarjakuvamaisia,
värikylläisiä tauluja, jotka
kukin kertovat omaa tarinaansa.

Nyt olemme vasta tarkastelleet ajallisessa
eläviä kuvituksia, historiallista muisteloa.
Mutta kun siirrymme esoteerisen kuvittamisen alueelle, saavumme mysteerien
äärelle.

Alpin lukuisat ikonit ovat
pääosin maalatut Heinävedellä, Valamon Luostarissa, Alexander Wikströmin
opissa. Ikoneilla on vahvat
Osa Alpin sukujuurista on
kriteerit, jotta se saa ikonin
Karjalassa. Isoisän äiti piarvonimen. Ikoni ei ole vain
ti ennen sotia Elisenvaaran
maalaus, joka esittää pyhiasemaravintolaa. Isoäti syntyi
mystä, vaan niihin kehittyy
Pietarissa ja oma äiti Viipurissanansaattajan voima tästä
sa. Alpin maalauksissa vanmaailmasta henkiseen maahasta Raja-Karjalasta henkii Alpi Ikäheimonen
ilmaan ja päinvastoin. Vain
veren perintö ja lämmin kuvatarkan seulan läpäisseet ikonit vihitään Juus Karjalan kylien arjesta.
malanpalvelustyöhön ja sen myötä niille
saatetaan saada taivaan lahjana jokin erityiKarjala-aiheisten kuvien teemat ovat palnen taito, esimerkiksi parantava voima.
jolti syntyneet niin, että Alpi on lukenut
Karjala-aiheista kirjallisuutta ja löytämänItse ikoneiden maalaamisen Alpi kertoo,
sä mielenkiintoiset ainekset hän sijoittaa
omin sanojensa mukaan, aloittaneensa vasomiin kuviinsa. Näitä Karjala-tauluja on nita ”vanhana kääpänä”, 55-vuotiaana.
mitetty naivistisiksi, mutta tuo leima ei tee
oikeutta sille tarinarikkaudelle jonka kuva
Niille, jotka tästä nyt innostuvat voinen
katsojalleen kertoo. Huumaava, mutta halkertoa, kuinka taiteilijallamme on ollut sekä
littu värienkäyttö ja pikkutarkka muotojen
rakennusmestarin, että rakennuspiirtäjän
hallinta tekee teoksistaan muutakin kuin
pedantit ammatit harjaantuneina ikoneivain hetkensä lapsia.
ta aloittaessaan. Opiskeluaikoinaan Alpi

harjoitti terävää kynäänsä pilakuvapiirtäjänä useihin ammattilehtiin, Aamulehteen
ja Tampereen Sanomiin. Vasta alkaessaan
kaivata kuvituksiinsa väriä hän, syvällisesti
maailmaa kohtaavana totuudenetsijänä, paneutui ikonitaiteeseen.
Taiteilijan kipinä syntyi jo nuorena, kun
ensimmäinen palkinto tuli
Tampereen kansakoulujen
piirustuskilpailusta 12-vuotiaana, nassikkana. Tämä
arvonanto tietysti motivoi
tarttumaan kynään toistekin.
Näyttelyitä Alpi on pitänyt
jo vuodesta 2013 alkaen
moninaisissa eri näytteilleasettajien tiloissa. Tällä
hetkellä reilun puoli vuotta näyttelyistä toiseen. Nyt
meneillään neljän näyttelyn sarja, joka alkoi palvelutalo Vaskikodista, siirtyen Tampereen keskuskirjasto Metsoon.

Ruusuristin hilpeä kuoro
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Sieltä yhdessä yössä Ylöjärven kunnantalon kupeeseen Vanhaan Räikkään, erääseen seudun vanhimmista rakennuksista,
joka nykyään toimii juhla- ja lounastilana.
Kalenteri on jo varattu pitkälle eteenpäin,
sillä näyttely on tällä hetkellä Tampereen
Suomalaisella Klubilla nähtävissä. Pikkulinnut kielivät uusien näyttelyneuvottelujen
olevan käynnissä, eikä ihme sillä Alpin teosten sisältämät tarinat kutsuvat
palaamaan kuvien äärelle
yhä uudestaan.

Käsittätehty

Alpi Ikäheimonen on paitsi kuvataiteilija, rakennusmestari, rakennuspiirtäjä
myös pitkän linjan Ruusuristiläinen. Häntä saamme
kiittää Ruusu-Ristin elinvoimaisuudesta Tampereella ja koko Pirkanmaan
alueella.

Vastasyntynyt
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Alpi Ikäheimosen maalaamia ikoneita

Alexsander Nevski

Elisabet Feodorova

Huutolaistyttö

Johannes Edelläkävijä

Jumalan äiti gold

Jumalan äiti ja lapsi

Jumalan äiti Krasnaja

Jumalan äiti
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Rudolf Steiner

Ajatusmuodot ja ihmisen aura

On käynyt ilmi, että kuvat, missä kolmesta
maailmasta lienevätkin, ovat vasta silloin ihmiselle todellisia, kun hänellä on kyky ja elin
niiden havaitsemiseksi.

Eräitä ilmiöitä ihminen tajuaa valoksi vasta silloin, kun hänellä on hyvin rakentunut
silmä. Se, miten paljon olevaisesta ilmenee
jollekin olennolle, riippuu hänen vastaanottokyvystään. Ihmisen ei pitäisi siis sanoa,
että ainoastaan se on todellista, jota hän
kykenee havaitsemaan. Voi löytyä paljon
todellista, jonka havaitsemiseksi häneltä
puuttuu tarvittavat elimet.
Sielu- ja henkimaailma ovat yhtä
todelliset, jopa paljon todellisemmat kuin aistimaailma.
Fyysinen silmä ei voi nähdä
tunteita ja ajatuksia, mutta
silti ne ovat todellisia. Niin
kuin ihminen aisteillaan havaitsee ruumiillisen maailman,
hänen henkisille aistimilleen tunne, vaisto,
vietti, ajatus jne. tulevat havaittaviksi. Niin
kuin esimerkiksi jokin tilavuudellinen ilmiö
esiintyy silmälle värinä, nuo sielulliset ja
henkiset ilmiöt tulevat sisäisten aistien havaittaviksi väri-ilmiöitä vastaavina vaikutelmina.
Sen, mitä tällä tarkoitetaan, kykenee täysin
käsittämään kuitenkin ainoastaan se, joka
on astunut (seuraavassa luvussa kuvattavalle) tiedon tielle ja on siten kehittänyt sisäi-
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siä aistejaan. Hänelle tulevat ympäröivien
sielu- ja henkimaailmoiden ilmiöt yliaistillisesti tajuttaviksi. Tunteet heijastuvat häneen
valona, joka lähtee tuntevasta olennosta, ja
hän näkee, kuinka ajatukset virtaavat ajatusmaailman läpi. Hänelle jonkun ihmisen
ajatus toisesta ihmisestä ei ole mitään täysin
näkymätöntä, vaan se on tarkasti havaittavissa. Todellisuutena ajatus toisesta ihmisestä lähtee ulos ja virtaa toiseen.
Se, millä tavalla jokin ajatus vaikuttaa vastaanottajaan, on myös henkimaailmassa selvästi havaittavissa. Sille, jonka
henkinen näkö on avautunut,
fyysinen ihminen on vain osa
ihmisestä. Fyysinen ihminen on hänen näölleen
sielullisten ja henkisten virtausten keskus. Voidaan
vain viittaamalla ilmaista,
kuinka rikas maailma tässä
avautuu näkijälle. Niinpä esimerkiksi ihmisen ajatus ilmaantuu henkisesti
tajuttavana värinä. Sen väri vastaa ajatuksen
luonnetta. Sellainen ajatus, joka lähtee aistillisesta vietistä, on erilainen kuin sellainen,
joka tarkoittaa puhdasta tietoa, jaloa kauneutta tai ikuista hyvää.
Punaisina vivahduksina esiintyvät ne ajatukset, jotka johtuvat aistillisesta himosta. Kauniina vaaleankeltaisena näkyy ajatus, jolla
ajattelija nousee korkeampaan tietoisuuteen.
Ihanassa ruusunpunaisessa värissä hohtaa

ajatus, joka johtuu hartaasta rakkaudesta. Ja
kuten ajatuksen sisällys määrää sen yliaistillisen muodon, huomataan siinä myös ajatuksen tarkkuus tai epämääräisyys. Tarkka ajatus
näyttäytyy selväpiirteisenä, epäselvä mielikuva esiintyy pilvimäisenä hahmona.
Ihmisen koko sielullinen ja henkinen elämä
esiintyy täten ihmisen koko olemuksen yliaistillisena puolena.
Se "henkiselle silmälle" havaittava väri, joka
loistaa fyysisen ihmisen ympärillä ja ikään
kuin (munanmuotoisena) pilvenä verhoaa
hänet, kutsutaan ihmisen auraksi. Tämä aura on erisuuruinen eri ihmisillä. Keskimäärin
voidaan sanoa, että koko ihminen on noin
kaksi kertaa niin pitkä ja neljä kertaa niin leveä kuin fyysinen ruumis.
Tässä aurassa virtaa mitä erilaisimpia värejä.
Nämä värit tarjoavat tarkan kuvan ihmisen
koko sisäisestä elämästä. Tämän vaihdellessa, väritkin muuttuvat. Kuitenkin pysyvät
ominaisuudet, kuten kyvyt, tavat ja luonteen
taipumukset näyttäytyvät pysyvinä pohjaväreinä.
Aura on hyvin erilainen riippuen ihmisten
erilaisesta luonteesta ja mielialoista sekä henkisestä kehityskannasta. Sillä, joka kokonaan
antautuu tyydyttämään eläimellisiä viettejään,
on aivan erilainen aura kuin sillä, joka paljon
elää ajatuksissaan. Uskonnollisen henkilön
aura on aivan toisenlainen kuin ihmisen, joka on kokonaan kiintynyt jokapäiväiseen elämään. Sen lisäksi kaikki erilaiset mielentilat,
taipumukset, ilo ja suru ilmenevät aurassa.
Oppiaksemme ymmärtämään värien mer-

kityksen, on meidän verrattava eri ihmistyyppejä toisiinsa. Ottakaamme ensinnä ne
ihmiset, joilla on voimakkaita ja äkkinäisiä tunteita. Niitä on kahta laatua: sellaisia,
joita johtavat etenkin alemmasta luonnosta
lähtevät halut, ja sellaisia, joissa vietit saavat
hienostuneen ja ennalta ajatellun muodon.
Edellisten ihmisten auran läpi virtaa määrätyin paikoin ruskeat ja ruskeanpunaiset värivirrat. Jälkimmäisten aurassa esiintyy taas
samoin paikoin vaaleampaa punaista ja vihreää. Voidaan huomata, että älyn kasvaessa
vihreät vivahdukset tulevat tavallisemmiksi. Hyvin älykkäät ihmiset, jotka antautuvat
noudattamaan kokonaan alempia viettejään,
saavat auraansa paljon vihreätä. Tässä vihreässä on kuitenkin aina enemmän tai vähemmän ruskea tai ruskeanpunainen vivahdus.
Vähemmän älykkäillä ihmisillä taas näkyy
suuri osa aurasta olevan ruskeanpunaisten
tai vieläpä veripunaisten virtausten täyttämä.
Tyynillä, harkitsevilla, maltillisilla ihmisillä
on aivan erilainen aura kuin kiihkeiden mielenliikkeiden vallitessa. Ruskean ja punaisen
värisävyt katoavat, ja monivivahteinen vihreä tulee myös esille. Ajattelijoiden aurassa
on miellyttävä vihreä pohjaväri. Näistä voi
sanoa, että he mukautuvat mihin elämän tilanteeseen tahansa.
Siniset värit esiintyvät hartaissa ja uskonnollisissa luonteissa. Mitä enemmän ihminen
syventyy muita palvelemaan, sitä selvemmät ovat siniset vivahdukset. Tässäkin suhteessa havaitaan kahdenlaisia ihmisiä. On
sellaisia henkilöitä, joilla ei ole paljon ajatusvoimaa ja jotka ovat passiivisia, eikä heillä ole
mitään muuta annettavaa maailmantapah59

30.5.2021 20.30.55

tumien kulkuun kuin "hyvänluontoisuutensa". Heidän auransa säteilee kauniin
sinisenä. Sellainen aura näkyy olevan myös
monella uskonnollisella ihmisellä. Myötätuntoiset sielut ja ne, jotka elävät hyväntekeväisyyttä varten, ovat myös tällaisia.
Jos nämä ihmiset sen lisäksi ovat älykkäitä, vaihtelevat vihreät ja siniset virtaukset tai itse sininen väri tulee vihertäväksi.
Omituisuus, joka erottaa toimivat sielut
toimettomista eli passiivisista, on se, että
edellisissä sininen tunkeutuu valoisampana
sisältä ulospäin. Kekseliäissä ihmisissä, joilla on paljon hedelmällisiä ajatuksia, säteilevät valoisat vivahdukset ikään kuin yhdestä
ainoasta pisteestä. Selvimmin on tämä huomattava niissä, joita kutsutaan "viisaiksi" ja
varsinkin niissä, jotka ovat täynnä hyödyllisiä aatteita. Yleensä kaikki, mikä tarkoittaa
henkistä työskentelyä, näyttäytyy säteinä,
jotka leviävät sisältä ulospäin. Sitä vastoin
se, mikä lähtee alemmasta tunneluonnosta,
muodostaa säännöttömiä pilviä, jotka virtaavat auran läpi. Mikäli ne ajatukset, jotka
syntyvät toimeliaassa ihmisessä, palvelevat
hänen omia eläimellisiä himojaan tai aatteellisia pyrkimyksiä, ne saavat erilaisia värejä.
Se älykäs ja kekseliäs ihminen, joka käyttää kaikki ajatuksensa aistillisten himojensa
tyydyttämiseksi, luo tummansinisiä ja tummanpunaisia värivirtauksia. Sitä vastoin
se, joka käyttää ajatuksiaan epäitsekkäästi
aatteelliseen tarkoitukseen, synnyttää kirkkaanpunaisia ja sinisiä värejä. Kun elämä
on vietetty hengessä, hartaudessa ja uhrautuvaisuudessa, näkyy vain ruusunpunaisia
ja vaaleansinisiä värejä.
Ei ainoastaan sielun perusvire vaan myös
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ohimenevät mielenliikkeet, tunnelmat ja
muut sisäiset kokemukset saavat aikaan
väriaaltoja aurassa. Äkkipikainen suuttumus synnyttää punaisia aaltoja. Loukattu
kunniantunto, joka kuohahtaa äkkiä, voidaan huomata tummanvihreistä pilvistä. Väri-ilmiöt eivät näyttäydy ainoastaan
säännöttöminä pilvinä, vaan myös tarkasti
rajoitettujen säännöllisten kuvioitten muodossa. Esimerkiksi pelon puuskassa on aura
ylhäältä alas asti täynnä aaltomaisia viivoja,
jotka ovat sinisiä ja punaiseen vivahtavia.
Ihmisessä, joka odottaa jännityksellä jotakin tapausta, on aura täynnä punertavia ja
punansinisiä viiruja, jotka kulkevat säteittäin
sisältä ulospäin.
Tarkka henkinen havaintokyky voi huomata jokaisen tunteen, jonka ihminen saa ulkoapäin. Niissä henkilöissä, jotka tulevat
voimakkaasti liikutetuiksi jokaisesta ulkopuolisesta asiasta, näkyy alituisesti leimahtelevia punaisia pisteitä tai pilkkuja. Sellaisissa
taas, jotka eivät ota herkästi vaikutuksia vastaan, on näillä pilkuilla oranssinkeltainen tai
aivan kauniin keltainen väri. Hajamielisillä
ihmisillä on aurassaan paljon muodoltaan
enemmän tai vähemmän vaihtelevia sinertäviä pilkkuja.
Korkeammalle kehittynyt "henkinen näkö"
voi erottaa kolme väri-ilmiöitten pääryhmää
ihmistä ympäröivässä aurassa. Ensinnäkin
siinä on sellaisia värejä, jotka ovat ikään
kuin läpinäkymättömiä ja sameita. Jos näitä värejä vertaamme niihin, joita fyysinen
silmämme näkee, näyttävät ne haihtuvilta
ja läpinäkyviltä, mutta yliaistillisessa maailmassa ne tekevät sen tilan, jonka ne täyttävät, verrattain läpinäkymättömäksi – ne

ovat kuin sumupilviä. Toisen ryhmän muodostavat ne värit, jotka muistuttavat valoa.
Ne valaisevat sitä tilaa, jonka ne täyttävät, ja
tila muuttuu niistä aivan valoisaksi. Näihin
verrattuna ovat täysin erilaisia kolmanteen
ryhmään kuuluvat värit. Näillä on säteilevä,
kipinöitsevä ja loistava luonne. Ne eivät ainoastaan valaise sitä paikkaa, jonka ne täyttävät, vaan ne vuodattavat ulospäin sädevaloa.
Näissä väreissä on jotakin toimivaa, liikkuvaa. Edelliset ovat sitä vastoin levollisia
ja pysyviä. Nämä kolmannen ryhmän värit
näyttävät syntyvän alati itsestään. Ensimmäiset värimuodot
täyttävät tilan ikään kuin
hienolla nesteellä, joka jää
siihen, mutta kolmannen
ryhmän värit täyttävät sen
alituisesti leimahtelevalla
eloisuudella, taukoamattomalla toiminnalla.
Nämä kolme värimuotoa eivät kuitenkaan
ole ihmisen aurassa kerroksittain toistensa vieressä. Ne eivät ole erillisissä paikoissa
vaan tunkevat toistensa läpi mitä moninaisemmilla tavoilla. Jossakin kohdassa auraa
voidaan nähdä kaikkien kolmen soljuvan
toistensa läpi, jokseenkin samalla tavoin
kuin fyysinen kappale, esimerkiksi kello, samalla sekä näkyy että kuuluu. Näin ollen aura tulee ihmeellisen monimutkaiseksi, sillä
siinä voidaan erottaa kolme toisissaan olevaa ja toisiaan läpäisevää auraa. Kuitenkin
sitä voi menestyksellä tutkia, jos huomio
kiinnitetään vuoroin yhteen vuoroin toiseen
näistä kolmesta aurasta. Silloin yliaistillisessa
maailmassa menetellään jokseenkin samalla
lailla kuin aistillisessa, kun esimerkiksi kuulija sulkee silmänsä, jotta hän voisi kokonaan

antautua musiikin vaikutukselle alttiiksi.
"Näkijällä" on ikään kuin kolme erilaista
elintä kutakin väriryhmää varten, ja tarkastaakseen yhtä muista häiriintymättä hän voi
avata yhden elimen ja sulkea muut. Ja yleensä näkijällä voi ensin kehittyä vain yksi elin,
nimittäin se, joka tajuaa ensimmäisen luokan värit. Hän voi silloin nähdä ainoastaan
yhden auran, ja molemmat muut ovat vielä
hänelle näkymättömiä. Toinen taas voi olla herkkä tuntemaan vain kahden alemman
ryhmän värit mutta ei vielä kolmatta.
Näkemiskyvyn korkein huippu
on silloin saavutettu, kun
ihminen voi tarkastella
kaikkia kolmea, ja kääntää
tutkimustaan varten huomionsa vuoroin yhteen,
vuoroin toiseen.
Tämä kolminkertainen
aura on ihmisen olemuksen yliaistillisesti
havaittava ilmaus. Siinä tulevat ilmi hänen
kolme osaansa, ruumis, sielu ja henki.
Ensimmäinen aura on peilikuva siitä vaikutuksesta, joka ruumiilla on ihmisen sieluun.
Toinen kuvaa sielun omaa elämää, kun se on
kohonnut välittömän aistikiihotuksen yläpuolelle mutta ei ole vielä antautunut ikuista
palvelemaan. Kolmas taas kuvastaa, missä
määrin ikuinen henki on saanut voiton katoavasta ihmisestä. Kun auraa kuvataan –
niin kuin tässä on tehty – on mainittava, että
nämä suhteet ovat hyvin vaikeita tarkastella
ja ennen kaikkea kuvata, siksi kenenkään ei
tule pitää näitä kuvauksia muuna kuin viittauksena.

61

30.5.2021 20.30.55

Näkijä voi siis arvioida ihmisen kehitysastetta sen mukaan, minkälainen on hänen
auransa. Jos hän kohtaa kehittymättömän
ihmisen, joka on kokonaan antautunut tilapäisten aistillisten viettiensä, himojensa
ja hetkellisten kiihotusten valtaan, niin hän
näkee ensin mainitussa aurassa mitä räikeimpiä värejä. Toinen aura sitä vastoin on
hyvin heikosti muodostunut, ja siinä näkyy
vain heikkoja värikajastuksia. Kolmatta voi
tuskin ollenkaan huomata. Siellä täällä näkyy kuitenkin jokin pieni kimalteleva valopilkku, joka todistaa, että tässäkin ihmisessä
elää ikuinen taipumuksena, vaikka vielä tarvitaan pitkä kehityskausi – monta ruumiillistumaa – ennen kuin ikuinen on saanut
hallitsevan aseman ihmisen ulkonaiseen elämään nähden. – Mitä enemmän ihminen vapautuu
himoluonnostaan, sitä vähemmän näkyväksi tulee ensimmäinen aura. Toinen taas
silloin suurenee ja täyttää
yhä enemmän valaisullaan
värimuodon, jossa fyysinen ihminen elää, ja korkealle kehittyneissä ihmisissä,
"ikuisuuden
palvelijoissa"
esiintyy se ihmeellinen kolmas aura, joka
todistaa, missä määrin ihminen on tullut
henkisen maailman kansalaiseksi, sillä sen
kautta säteilee jumalallinen itse maalliselle
olemistasolle. Ne ihmiset, joissa tämä aura
on kehittynyt, ovat liekkejä, joiden kautta
jumaluus valaisee maailmaa. Ne ovat oppineet elämään, ei itseään varten vaan ikuista
totuutta, jaloa, kaunista ja hyvää varten, ja
ne ovat voittaneet rajoitetumman minänsä
ja saaneet sen uhrautumaan suuren maailmantyön alttarille.
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Siten aurassa ilmenee, millaiseksi ihminen
on tehnyt itsensä ruumiillistumien kestäessä.
Kaikissa kolmessa aurassa on mitä erilaisimpia värejä. Näiden vivahdusten luonne muuttuu kuitenkin ihmisen kehittyessä.
Kehittymättömällä vietti-ihmisellä voidaan
ensimmäisessä aurassa nähdä kaikki vivahdukset punaisesta siniseen asti. Mutta
hänessä ovat nämä värit epäselvät ja likaiset. Etualalla olevat punaiset värit viittaavat aistillisiin himoihin, lihan haluihin ja
vatsan nautintoihin. Vihreämpiä vaihteita
näkyy varsinkin niissä alemmissa luonteissa, jotka ovat taipuvaisia velttouteen välinpitämättömyyteen, sellaisissa,
jotka halukkaasti katselevat
kaikkia nautintoja, mutta kammoavat niitä ponnistuksia,
joita täytyisi tehdä niiden
hankkimiseksi. Ei ole ollenkaan mieltä ylentävää
nähdä
suurkaupungeissamme laiskojen tyhjäntoimittajien
vetelehtivän
kaduilla likaisenpunaisine
auroineen. Muutamat uudenaikaiset ammatit ja toimet saavat myös
aikaan tällaisen auran.

tulee ensimmäisessä aurassa näkyviin vaaleanpunaisena jopa ruusunpunaisena. Raukkamainen pelko ja kauhu luuloteltuja vaaroja
kohtaan näyttäytyy taas ruskeansinisissä tai
harmaansinisissä väreissä.
Toisessa aurassa näkyy myös mitä moninaisin väriasteikko. Ruskeat ja oranssinväriset
muodot ilmaisevat vahvasti kehittynyttä itsetuntoa, ylpeyttä ja kunnianhimoa. Vaaleankeltainen kuvastaa ajattelua ja älyä, vihreä
edustaa elämän ja maailman myötätuntoista käsittämistä. Niillä lapsilla, joilla on elävä
käsityskyky, on paljon vihreätä aurassaan.
Vihreänkeltainen näyttää silloin osoittavan
hyvää muistia. Ruusunpuna merkitsee hyväntahtoista, rakastavaa olentoa, sininen viittaa
hurskauteen. Mitä enemmän hurskaus lähenee uskonnollista syvällisyyttä, sitä enemmän
tämä sininen tulee violetiksi (sinipunaiseksi).
Ihanteellisuus ja korkeampi elämänvakavuus
näkyy indigonsinisenä.
Kolmannen auran pohjavärit ovat keltainen,
vihreä ja sininen. Keltainen näkyy siinä silloin,
kun ajatus on täynnä korkeita, laajoja aatteita,
jotka käsittävät kaiken yksityisen lähteneeksi

jumalallisen maailmanjärjestyksen kokonaisuudesta. Tällä keltaisella on kultainen hohde,
kun ajatus on intuitiivinen ja kokonaan vapaa
aistillisista mielikuvista. Vihreä merkitsee tässä
rakkautta kaikkia olentoja kohtaan. Sininen on
merkkinä epäitsekkäästä uhrautuvaisuudesta
kaikkien hyväksi. Jos tämä uhrautumishalu
kasvaa ja tulee voimakkaaksi tahdoksi palvelemaan koko maailmaa, niin sininen vaalenee
vaalean violetiksi. Jos korkeammin kehittyneessä ihmisessä on vielä ylpeyttä ja kunnianhimoa persoonallisen itsekkyyden viimeisinä
jäännöksinä, niin keltaisten värivivahdusten
rinnalla on sellaisia, jotka vaihtuvat oranssiin.
– On kuitenkin huomattava, että värit tässä
auran osassa ovat hyvin toisenlaiset kuin ne
värit, joita ihminen on tottunut näkemään
aistimaailmassa. Tässä tulee näkijälle vastaan
sellaista kauneutta ja ylevyyttä, johon ei tavallisessa maailmassa voi mitään verrata.
Tietäjä — maaliskuu 1910
Kieliasua uudistettu.
Luku teoksesta Teosofia (Theosophie [GA9])

Persoonallinen itsetunto, jonka juuret kokonaan ovat alhaisissa taipumuksissa – siis alin
itsekkyyden muoto – esiintyy likaisenkeltaisina, sisästä ruskeina värivivahduksina. Nyt
on selvää, että eläimellinen himoelämä voi
myös saada ilahduttavan luonteen. Löytyy
puhdas luonnollinen taipumus uhrautuvaisuuteen, joka jo eläimillä on suuressa määrin
tavattavissa. Tämä epäitsekäs luonnonvietti

63

30.5.2021 20.30.56

Eteläinen Rautatiekatu 16 00100 HELSINKI
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Holiday Ryan: Irti egon vallasta
Pahin vihollisesi elää sisälläsi.
Epäterveet uskomukset
omasta tärkeydestä, arvokkuudesta ja erillisyydestä estävät elämästä täyttä elämää. Ne tekevät epäonnistumisista tarpeettoman raskaita, antavat pelon ohjailla
ja estävät oppimasta uutta.
Egon vallasta vapautuminen
on mahdollista. Tarvitsee vain
harjoitella näkemään itsensä
pienen välimatkan päästä.
Basam Books 2020. 247s. Nid. 27,90

Kelber Wilhelm: Logoksen arvoitus
Herakleitoksesta Origeneeseen

Kreikkalaisen ajattelun Logos-perinne avaa tuoreen näkökulman ymmärtää Kristusmysteeriä. Kirjan lukuisat
suorat lainaukset esikristillisten ajattelijoiden teksteistä
”hämärästä” Herakleitoksesta
alkaen aina ensimmäisten
kristillisten kirkkoisien kirjoituksiin ovat suoranaisia helmiä.
Antroposofinen liitto 2020. 259s. Sid. 30,-

Vehreävesa Pertti: Salattu raamattu
Pyhä kirja kuvaa vertauskuvin yhden ihmisen mielen
matkaa aineellisen erillisyyskokemuksen kautta Valoon ja
Ykseystietoisuuteen. Jeesus
on esimerkki tulevaisuuden
ihmisen ajattelutavasta ja
toiminnasta. Kun nainen ja
mies; tunne ja järki yhdistyvät meissä tietoisesti, puhtaan rakkauden hengessä, voi
ykseystietoisuuden lapsi syntyä mielemme talliin neitseel-

lisesti.
Basam Books 2020. 320 s. Sid. 28,-
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Rautaniemi Matti: Tiedonjanoinen
joogi
Mistä joogassa on kysymys

Kirja on katsaus joogan
historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Kirja auttaa
ymmärtämään, millaisen
maailmankuvaan joogan
harjoitukset perustuvat ja
miten voit hyödyntää tätä
tietoa omassa harjoituksessasi. Teos on tutkittuun tietoon perustuva ja koulukunnista riippumaton tietopaketti, jossa yhdistyvät
joogan harjoitus, filosofia ja
tutkimus.
Aula&co 2021. 372 s. Nid. 29,90

Beinsa Douno: Suola
Suola on voiman elementti,
joka pitää asiat tasapainossa. Suolaisuus on tie valoon,
valo on tie rakkauteen ja
rakkaus - tie Jumalan luo.
Voin antaa joillekin ylijäämää energiastani ja elämästäni, koska se ei ole minun.
Ihmisestä säteilevää valoa
on levitettävä. Kristuksen
valo vaikuttaa meidän tunteisiin, sieluun ja mieleen
jos osaamme vastaanottaa
sen ja elää valossa.
Ruusu-Ristin kirjallisuusseurai 2021. 315 s. Sid.
28,-

Benner, Joseph S. Persoonaton elämä
Kirjan toimii aktivoivana,
herättävänä, itsensä oivaltamisen työkaluna, josta
miljoonat lukijat ovat ammentaneet vastauksia elämän syvimpiin kysymyksiin
ja kyenneet ymmärtämään
aidon ajattelemisen, ideoiden merkityksen, luomisen
prosessin ja jopa sen, miten voi hallita ei pelkästään
omaa, vaan muidenkin, tietoisuutta ja valjastaa ne
käyttöönsä.
BoD 2020. 146 s. Nid. 21,60
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