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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Viime aikoina on lehdissä paljon kirjoiteltu 
kansanedustaja Päivi Räsäsen kannanotoista 
homoseksuaalisuutta vastaan. Hän on mie-
lipiteidensä tueksi esittänyt kristillisyyteensä 
vedoten joitain kohtia Raamatusta, joissa tuo-
mitaan homoseksuaaliset suhteet. Mielestäni 
hänellä on oikeus mielipiteeseensä, vaikka se 
onkin typerä. Raamattuun vedoten voisi vaa-
tia aviorikoksen tekijöitä kivitettäväksi. Jeesus 
taas neuvoi sanoen, joka on synnitön, heit-
täköön ensimmäisen kiven. Mooseksen kir-
joista löytyy todella paljon iljettäviä ja julmia 
rangaistuksia sekä määräyksiä. Nuo Vanhan 
testamentin ohjeet ovat suurelta osin aikan-
sa eläneitä. Ikävä kyllä Uudenkin testamentin 
puolelle on pujahtanut Paavalin onnettomia 
kannanottoja homoseksuaalisuudesta nyky-
tiedon valossa (esim. Paavali Room. 1: 26-27 
ym.). Pekka Ervast hahmotteli tulevaisuutta 
pienessä kirjasessaan Uuden ajan aamunkoit-
teessa (1909) ja siinä hän toteaa seuraavasti: 
”Lähimmässä tulevaisuudessa huomataan 
myös yhä enemmän ja enemmän kaikenlai-
sia sairaalloisia ilmiöitä eli sellaisia, joita nyt 
kutsutaan sairaalloisiksi. Niitä nähdään jo nyt. 
Tarkoitan, että miehet ja naiset tuntevat su-
kupuolista vetovoimaa samaan sukupuoleen.” 
Tämä ennakoi tulevaa aikaa, jolloin suku-
puolierot joskus kaukaisessa tulevaisuudessa 
katoavat. Teosofian mukaan olemme eette-
riruumiissamme aina vastakkaista sukupuolta 
kuin fyysisesti. Nyt miehen ruumiissa eläessäni 

eetteriruumiini on feminiininen. Naisilla se on 
taas maskuliininen. Jostain syystä jotkut sa-
maistuvat enemmän eetteriruumiiseensa ja ra-
kastuvat täten fyysisesti samaan sukupuoleen. 
PE piti 1915 luentosarjan, jossa käsitteli suku-
puolisuutta ja seksuaalisuuden eri ilmennyksiä. 
Luennot herättivät suurta pahennusta koska 
avoin ja rehellinen puhe seksuaalisuudesta yli-
päänsä oli hävettävää. Näissä luennoissa hän 
toteaa homoseksuaalisuuden olevan paljon 
yleisempää kuin on luultu ja esimerkiksi antii-
kin Kreikassa täysin hyväksyttyä. Hän puhui 
jo silloin, kuinka kyseessä on lopultakin vain 
rakkaus, halu rakastaa ja tulla rakastetuksi. Pit-
kään sitä pidettiin Suomessakin rikollisena ja 
sairautena. PE kuitenkin aika radikaalisti tote-
aa, että Viisauden Mestarit ovat biseksuaaleja 
koska he rakastavat erotuksetta kaikkia. Tässä 
Vesimiehen ajassa tulee homoseksuaalisuus 
ja monet muut seksuaalisuuden muodot li-
sääntymään. Seksuaalisuus ei ole vain lisään-
tymistä vaan se on tapa saattaa ihmisiä yhteen 
karmallisesti. Sanotaan että on kaksi asiaa, jot-
ka sitovat ihmisten kohtaloita. Ne ovat viha 
ja rakkaus.

Viime viikkojen uutistarjontaa ei ole enää hal-
linnut korona vaan Venäjän ja Ukrainan välil-
le syttynyt sota. Minulla on Facebook ystäviä 
kummassakin maassa ja tämä sota on kosket-
tanut ehkä siksi aivan erityisellä tavalla. Sota 
on aina kauhistuttavaa demonisten voimien 

purkautumista. Olihan teosofisen liikkeen yk-
si tehtävä estää aikanaan Ensimmäinen maa-
ilmansota 1914-1918. Siihen se ei kyennyt 
vaan koko liike jakaantui osin sodankin takia 
moniin osiin.  Nyt alkanutta sotaa on verrattu 
Suomen käymään talvisotaan, jossa Neuvos-
toliitto hyökkäsi tekaistuin syin kimppuum-
me. Ruusu-Risti lehden sivuilla oli kauhisteltu 
sodan syttymistä syksyllä 1939 ja Eino Krohn 
toteaa Toimittajalta sivuilla, kuinka se mitä on 
pelätty, kävi toteen ja demoniset voimat saivat 
vallan. Kun sitten joulukuussa alkoi Talvisota, 
hän kirjoitti: ”Niin syvälle on meihin juurtunut 
usko ihmisissä pohjimmiltaan asuvaan hyvään 
tahtoon, että tyrmistyimme sanattomiksi, kun 
meidän on tunnustettava joutuneemme pahan 
tahdon ja keinoista piittaamattoman hyökkä-
yksen uhreiksi.” Hän pohti veljessodan haa-
voja ja karmaa, mutta toteaa kuitenkin, kuinka 
kansa yhdistyi hädän hetkellä. Ukrainan kansa 
on nyt hädässä ja taistelee olemassaolostaan. 
Miljoonat pakolaiset, naiset, lapset ja vanhuk-
set ovat pyrkimässä lähimaihin turvaan. Tämä 
on herättänyt valtavan auttamisen halun ja yh-
distänyt länsimaisen maailman tuomitsemaan 
Venäjän raukkamaisen hyökkäyksen. Minua 
surettaa, että onneton hallitsija on syössyt 
kansansa ylle häpeän, joka saa ymmärtämät-
tömät ihmiset kohdistamaan vihaansa viat-
tomiin venäläisiin, joita Suomessakin asuu 
runsaasti. Toivokaamme että järki voittaa 
ja saadaan rauha diplomatian keinoin. Sven 
Krohn kirjoitti Toisen maailmansodan sytty-
essä seuraavan runon Ruusu-Risti lehteen:

Eurooppa palaa

Eurooppa, tämä armas manner palaa,

ja korkealle tuhon lieskat lyövät,

nälissään kaiken edeltänsä syövät, 

ei auran sijaa, jää ei kylvön alaa.

Lomitse loimun sadatukset soivat 

ja rukoukset, tuskan parahdukset.

Nyt aukenevat kaikki kalman ukset, 

se kaatuu, minkä sukupolvet loivat.

Eurooppa, tämä armas manner palaa,

se sieluun paholaisen peitsi pisti.

Nyt verenkarvaisena nousee Risti

ja kaiken ylle hehkuansa valaa.
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Pekka Ervast

Toimittajalta

Kristus samoin kuin Buddha kieltää seuraa-
jiltaan väkivallan, tappamisen ja sodan käyn-
nin, sen jokainen totuudenetsijä myöntää: se 
joka tarttuu miekkaan tai edistää ja puolustaa 
sodankäyntiä yleisesti tai määrätyssä tapauk-
sessa, hän ei seuraa Kristusta eikä Buddhaa, 
vaan rikkoo heidän elämänoppiansa vastaan. 
Teosofisina totuudenetsijöinä me sen lisäksi 
ymmärrämme ja sanomme, ettei meidän ih-
misinä tarvitse noudattaa Mestarein käskyjä 
ja neuvoja sen nojalla, että mestarit, s. o. ih-
miskehityksen päämäärän saavuttaneet totuu-
den tietäjät niin sanovat, koska 
me emme hyväksy ehdottomia 
auktoriteetteja, vaan sen nojalla, 
että ainoa todellinen auktoriteet-
timme, Jumala meissä, Isän ääni 
sisässämme, valistunut järkemme 
ja omatuntomme, oma puhdistu-
nut sydämemme, oma korkeampi 
minämme niin sanoo ja todistaa. 
Sen tähden tahdomme noudattaa 
Kristuksen käskyjä, sen tähden, 
että mekin pienillä jokapäiväisillä kyvyillämme 
näemme ja tunnemme, että mitä hän neuvoo 
on oikein ja totta.

Kaikki teosofit ja kaikki sivistyneet ihmiset 
myöntävät, että yksilöiden elämässä vallitseva 
siveyslaki kieltää murhan, tappamisen, väki-
vallan: ei kukaan ole oikeutettu vihassaan tai 
suuttumuksessaan toista vahingoittamaan, 
vielä vähemmin tappamaan. Mutta kaikki 
eivät läheskään myönnä, että tämä siveysla-
ki vallitsee myös kansojen elämässä. Kansat 
saavat keskenään sotia - eikä tämä loukkaa 
yksilöiden siveellistä tuntoa! Päinvastoin on 

teosofejakin - kuten esim. maailmansodan 
aikana saimme havaita, - joiden mielestä kor-
kein siveyslaki käskee tarttumaan miekkaan, 
tappamaan ja hävittämään "vihollisia" joko 
isänmaan tai jonkun "korkean periaatteen" 
puolustamiseksi. Ja kuitenkin kansat ovat ko-
koonpantuja yksilöistä, ja valtiot ovat epäile-
mättä olemassa yksilöitä varten eikä yksilöt 
valtioita varten. Ihmisen henki on liian kallis, 
jotta sitä saisi uhrata poliittisia tai aineellisia ar-
voja varten; ainakin on toisten ihmisten henki. 
Oman henkensä ihminen on vapaa uhraa-

maan jonkun hänen mielestään 
kalliin aatteen puolesta, mutta 
se tapahtuu silloin hänen omalla 
personallisella vastuullaan; ja ver-
rattain harvoin aate vaatii kuole-
maa. On ainoastaan yksi tapaus, 
jolloin ihminen on velvollinen 
antamaan henkensä: kun rakka-
us käskee ja oman hengen uhraus 
välittömästi pelastaa toisten hen-
get, - sillä ken rakastaa ystäviään 

enemmän kuin se, joka antaa henkensä nii-
den puolesta. Mutta organisoitu tappaminen 
semmoinen kuin sodankäynti ei koskaan vas-
taa korkeinta siveyslakia. Jos on sivistyneitä ja 
teosofejakin, jotka uskovat sodan, s. o. järjes-
telmällisen joukkomurhan oikeutukseen, eivät 
he vielä ole järjessään ja omassa tunnossaan 
valistuneet; eivät he ainakaan ole sydämessään 
vastaanottaneet Kristuksen enemmän kuin 
Buddhankaan todellista elämänoppia. Tässä 
kohden meidän on turha olla sokkosilla. Jos 
kuin korkea teosofinen auktoriteetti sanoo 
olevansa sodan kannalla eikä suinkaan mikään 
"antimilitaristi" tai "pasifisti", on hänen teoso-

finen ja okkultinen viisautensa, hänen selvänä-
köisyytensä ja muut yliaistilliset kykynsä kuin 
huone rakennettu sannalle, jonka tuuli kaataa 
ja tulva vie. Se ei ole sitä viisautta eikä sitä sel-
vänäköisyyttä, joka pysyy ja seisoo Kristusta ja 
Buddhaa seuraavien Mestarien pyhän Valkoi-
sen Veljeskunnan edessä.

Maailmansodan kauheat kokemukset ovat 
avanneet tuhansien silmät. Monet, monet, 
jotka ennen olivat epäröivällä kannalla, joi-
den mielestä Kristuksen ja Buddhan elämän 
oppi oli haaveellista ja epäkäytännöllistä tai 
jotka suorastaan vastustivat kaikkea "rauhanaat-
teen" ajamista, - he ovat nyt päässeet uuteen 
varmuuteen ja selvyyteen. Niin, he eivät aino-
astaan myönnä, että esim. tosi kristityn tulee 
seurata Jeesuksen käskyjä sotakysymykses-
säkin, vaan he sen lisäksi vielä uskovat, et-
tä suuret Mestarit, kuten Kristus ja Buddha, 
sittenkin taitavat olla kaikista viisaimpia ja 
käytöllisimpiä opettajia elämän kaikissa kysy-
myksissä ja maapallon kaikille ihmisille. Ja sen 
tähden heistä - entisistä epäilijöistä ja sodan 
kannattajista - on tullut innokkaita rauhanaat-
teen ystäviä ja "pasifismin" puolustajia.

Pasifistinen liike on itse asiassa saanut paljon 
vauhtia maailmansodan aikana ja sen jälkeen. 
Rauhan yhdistyksiä on syntynyt miltei kaikkiin 
maihin ja monenlaisia, uskonnollisia, eetillisiä, 
poliittisia. Kaikkien ohjelmassa on sotien lak-
kauttaminen ja hävittäminen, kaikki tahtovat 
valistaa ihmisiä ja kansoja, toisten vedotessa 
yksilöiden oikeus- ja siveyskäsitteihin, toisten 
yrittäessä vaikuttaa hallituksiin ja parlamenttei-
hin. On seuroja, joiden jäsenet sitoutuvat joka 
tilanteessa kieltäytymään aseiden kantamises-
ta ja asevelvollisuudesta. Tämmöinen kieltäy-
tyjäin seura muodostui esim. Englannissa jo 

maailmansodan alussa, ja yli kuusi tuhatta nuo-
rukaista kärsi kuritushuonerangaistusta kieltäy-
tymisensä johdosta. Samoin toisissa maissa. 
Vaikkeivät nykyiset valtiot vielä ymmärrä pitää 
arvossa niitä ihmisiä, jotka todella tahtovat elää 
(ja kuolla) jonkun periaatteen puolesta, vai-
kuttaa kuitenkin näiden marttyyrien yhteinen 
henkinen voima, että rauhanaate päivä päivältä 
voittaa enemmän jalansijaa ihmisten mielissä.

Eikä rauhanaatteen kannattajia ole ainoastaan 
pienten ja yksinkertaisten joukossa; on niitä 
valtiomiehiäkin, on kuuluisia oppineita, kirjai-
lijoita y. m. Ja ensimmäisenä näiden henkisten 
työntekijäin rivissä on mainittu - Rooman paa-
vi Benediktus XV, joka monessa kirjeessään ja 
julistuksessaan järkähtämättä asettui pasifismin 
kannalle. Hän ei ainoastaan koettanut sovittaa 
keskenään taistelevia valtakuntia, hän ei aino-
astaan kääntynyt hallitusten puoleen rauhaa 
pyytäen ja rauhaan kehoittaen kerta toisensa 
perästä, hän myös julkilausui suoraan aatteel-
lisen vakaumuksensa, että sota oli sekä epäin-
himillinen että epäkristillinen. Kristus opetti 
rauhaa ja rakkautta, sota oli Kristuksen kieltä-
mistä. Ensyklikassaan toukokuun 23 p:ltä 1920 
lausui paavi m.m. seuraavat huomattavat sanat: 
"nec enim alia est evangelica lex caritatis in sin-
gulis hominibus, alia in ipsis civitatibus et po-
pulis, qui demum omnes e singulis hominibus 
conflantur et constant" (sillä evankeelinen rak-
kauden laki ei ole toinen yksilöllisissä ihmisissä 
ja toinen valtioissa ja kansoissa, jotka kuitenkin 
kaikki ovat kokoonpannut ja muodostuvat yk-
silöllisistä ihmisistä).

Ruusu-Risti,
Elokuu 1922
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Paula Ylä-Hokkala

Mielen Valta

Aloitan erään nuoren ajatuksilla: ajattoman 
viisauden opettajat ovat niin kehittyneitä, että 
nykypäivässä elävän ihmisen on äärimmäisen 
vaikea todeta heidän opetustensa todenperäi-
syyttä. Pelkkä henkisten opettajien käyttäminen 
auktoriteettina keskustelussa ei enää toimi. Asi-
oista olisi hyvä osata puhua ihmisen kuin ihmi-
sen kanssa heidän omalla kielellään. Henkisten 
liikkeiden tulisi puhaltaa yhteen hiileen – ei 
moittia tai arvostella toisia. Eipä voi muuta kuin 
olla samaa mieltä. Valtaosalla aikamme nuoris-
ta ja aikuisista ei ole aikaa teosofisten teemojen 
pohdiskeluun. Kirjoitukset ja symboliikka jot-
ka edellyttävät säännöllistä paneutumista, eivät 
kohtaa arkemme paineita. Aikaa ja rauhaa vaa-
tiville ajatuksille on suotuisammat olosuhteet 
silloin, kun elämän kiireisemmät suorituspaineet 
ovat ohi.

Jonkin verran on vuosia kertynyt ruusuristiteo-
sofian ja teosofisen aatteen parissa, mutta edel-
leen koen olevani pätemätön puhumaan aikain 
viisauksista – toivottavasti kuitenkin sopiva. Ei 
ole teosofisteoreettista annettavaa mitä ei löytäisi 
netistä tai kirjoista. Etsijänä voin tuoda esiin vain 
sellaista mitä olen teosofian ja ihmisyyden syn-
teesistä saanut omassa elämässäni. Siinä syntee-
sissä toisiaan kättelevät usko ihmistä suurempaan 
ja tieteelliset löydökset, teosofinen karmakäsitys 
ja kristittyjen armo.

Miksi Mielen valta – mielentilan haltuun 
ottaminen? 

Käytännönläheinen vastaus on, että elämä oli-
si helpompaa elää ja jaksaisi vastoinkäymisissä. 

Hieman Isompi vastaus: mielentilan kautta on 
tavoitettavissa se, josta puhutaan mm. taivas-
ten valtakuntana, ykseyskokemuksena, mie-
lenrauhana ja läsnäolona, jossa mieli lepää 
itsessään. Pidän ilmaisusta ’taivaallisen rauhan 
aukio’. Ennen tuota suurta, voimme tavoitella 
pienempää, mutta ei lainkaan vähäpätöisem-
pää: oman persoonan ja elämän merkityksen 
löytämistä. 

Ruusuristiläisten pohdiskeluteemana on tä-
nä vuonna ollut erityisesti jälleensyntyminen; 
miksi jälleensynnymme. Avainvastauksia ovat 
täydellistymisen päämäärä ja se lähtötilanne, 
että olemme halunneet syntyä. Halu syntyä uu-
delleen on eräänlainen taivaallinen sitoumus 
– sitoumus hyväksyä kohtalon päälinjat ja ih-
missuhteet. Täydellistymisen tavoite on oman 
merkityksensä löytämistä ja toteuttamista par-
haansa mukaan. 

Sitoumus voi sisältää yhden tai useamman, 
lyhyemmän tai pidemmän ”projektin”. Se on 
jotain minkä tietää absoluuttisen todeksi it-
selleen. Elämänsä merkityksen löytäminen ei 
poista arjen vaikeuksia – mutta ne eivät enää 
lannista, koska jaksamiseen tulee uusi motivaa-
tio. Mielen haltuun ottaminen, vapautuminen 
sen mielivallasta on itseoivalluksen tien kulke-
mista. Kuten sormenjälkemme ovat yksilölli-
set, niin on myös itseoivalluksen tie. Ulkoisen 
sijaistiedon avulla saamme tienviittoja löytääk-
semme oman polkumme. Pahimmat vastusta-
jamme ja vastoinkäymiset voivat olla parhaita 
luonteemme jalostajia. Eräs haasteellisimmista 
kohdattavista löytyy Rakkaasta mielestämme. 

Mikä, mitä on mieli – mielen toiminta

Salatieteilijän sanakirjassa luonnehditaan miel-
tä, Manasta, ajatuksen aistiksi, ajattelijaksi, 
“inhimilliseksi sieluksi”, älykkyydeksi ja jär-
jelliseksi minäksi. Manas on kaksinainen: 
korkeampi manas, joka kohdistaa katseensa 
henkeen, ikuiseen alkujuureen, ja alempi ma-
nas, ymmärrys, aivoälykkyys, jota vetää puo-
leensa inhimilliset intohimot ja halut. Paavalin 
ruumis-sielu-henki -ajattelussa sijoitan mielen 
ruumiin ja sielun väliseen maastoon. Mielestä 
ja sen toiminnasta on esitetty useita käsityksiä, 
joista varhaisimmat ovat antiikin ajalta sekä 
kreikkalaisesta että intialaisesta ajattelusta. Teo-
logiassa mieli on perinteisesti liittynyt läheisesti 
yhteen sielun kanssa tai käsitetty sen kanssa yh-
teneväksi. Nykyisessä mielenfilosofiassa ollaan 
yhä enemmän taipuvaisia reduktionistiseen rat-
kaisuun. Siinä mielellä tarkoitetaan jotain, mi-
kä on tiivistynyt aivojen ominaisuudeksi – sillä 
suurimmalla osalla tietoisuuden tapahtumis-
ta on vahva kytkös aivojen sähkökemiallisiin, 
fyysisiin tapahtumiin. Persoonallisuus alkaa 
muovautua jo sikiövaiheessa – silloin aivoissa 
on kilpailemassa neljä biokemiallista ainetta sii-
tä, miten aivojen eri osien väliset hermoradat 
asettuvat. Dopamiini ja serotoniini ovat välit-
täjäaineita, jotka vaikuttavat siihen, mitä reittejä 
hermoärsykkeet kulkevat aivoissa. Se, kumpi 
niistä saa vallitsevan roolin aivojen kemiassa, 
ratkaisee, onko ihminen luonteeltaan utelias ja 
innostuva vai varovainen ja harkitseva. Suku-
hormonit vaikuttavat eri aivoalueiden kokoon. 
Jos testosteroni on vallitseva, ihmisestä tulee 
usein analyyttinen ja suorasukainen. Avuliailla 
ja myötätuntoisilla ihmisillä usein estrogeeni 
on ollut vallitsevampi. Kun ajattelemme, että 
jälleensyntyvän minuuden tarkoitus on tulla 
täydelliseksi itsekseen – biologisen kokoon-

panomme ominaisuudet ja elinkaari tukevat 
tavoitetta. Hormonipitoisuuksien aktivoivat 
ominaisuudet tukevat kokemuksien keruu-
ta. Passiivisuutta kasvattavat ominaisuudet 
tukevat elämänkokemusten sulattelua, irti-
päästämistä sellaisesta josta on luovuttava 
viimeistään kuolemassaan. Totuudenetsijän 
tiellä sanotaan olevan tiedon ja sydämentien 
kulkijoita. Tieteen puolelta löytyy osuva vas-
taavuus. Tutkijat ovat havainneet, että ajat-
telemme myös sydämellämme – jokainen 
sydämen lyönti vaikuttaa aivoihin, aistien toi-
minta hidastuu, kipukynnys nousee ja tunteet 
voimistuvat. Jokainen lyönti lähettää viestejä 
aivoihin.

Mieli, mielentila on sisäinen olemassa olennan 
”koti” – josta ei pääse eroon vaikka haluaisi. 
Voi turruttaa, viihdyttää, koettaa paeta, mutta 
ei pääse irti päivätajuisessa tilassaan. Symboli-
sesti mieltä voi hahmottaa tilana. Seinät ovat 
elävää, aistivaa, värähtelevää ainesta. Energioi-
den hallinnan tai hallitsemattomuuden mukaan 
syntyy sisäinen kokemus: miltä elämä tuntuu. 
Onko hyvä vai paha olla? Mielessä on peiliku-
va itsestämme ja elämästä. Lähtökohdiltaan 
mieli on kuin lapsi, se tarvitsee elämänkaareen-
sa suhteutettua sopivaa ”ravintoa”, suojelua, 
hoivaa, – sopivasti rajoja, koulutusta, työtä, 
lepoa ja rakkautta. Yhteiskuntamme tulvii ää-
ni- ja kuvaärsykkeitä, hälytyssignaaleja, muis-
tutuksia, mainoksia, odotuksia millainen olla, 
kuinka toimia, siis eräänlaisia mielenkaapparei-
ta jotka janoavat reagointiasi. Iso osa ulkoisesta 
ärsyketulvasta on mielen ja aivoterveyden kan-
nalta roskaa. Aivot jotka eivät saa riittävästi ai-
kaa elvyttävään tyhjäkäyntiin ja laadukkaaseen 
uneen, altistuvat muistisairauksille. Aivoissa on 
suunnaton potentiaali ja elämäntiedon mystee-
rin lähde – jos vain pienen mielemme kanssa 
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ymmärrämme niitä oikein hoivata ja suojata. 
Mieli on elämänkestävä kumppani, ikuises-
ti rakas ystävä, siihen suhteeseen kannat-
taa panostaa. Uskon, että ihminen saattaa 
alitajuisesti kuin kapinoida sielunsa sitou-
muksia vastaan. Taivaallisissa huuruissa oli 
täynnä tarmoa ja uuden kokemisen janoa. 
Unohduksen verhon laskeuduttua ja siirryt-
täessä aineen taajuuksille valo sammuu. Ei 
jaksaisikaan ottaa vastaan niitä kokemuk-
sia, jotka on tarkoitus tässä inkarnaatiossa 
elää läpi. Mukavampi olisi täyttää aikansa 
ulkoisen tuottamilla elämyksillä ja tarvik-
keilla. Niin voi olla vapaa toimimaan, mut-
ta väistämättä ulkoisen tuottama tyydytys 
tulee lakipisteeseensä. Tulee kokemusten 
täyttymyksen tienhaaraan jossa kysyy itsel-
tään: ”tätäkö elämä on, tyhjyyden tunnet-
ta” – mikään ei tunnu enää miltään. Mitä 
tehdä? Tukahduttaako sisäisen ääni, ottaa 
uudelleen päälle ulkoa annettu muotti siitä, 
millainen ja mitä kuuluisi olla? Vai uskal-
taako antautua tyhjyyden kokemukselle ja 
antaa mielelle mahdollisuus toimia intuiti-
on kanavana ja viestijänä? Millainen on se 
ihmisyys jota tuli toteuttamaan – dharma, 
tehtävä johon on räätälöity täydellisenä it-
senään? Tässä vaiheessa ihminen päätyy 
väistämättä käsittelemään pahan proble-
matiikkaa – pahan vastustamattomuutta, 
mitä se oikeasti tarkoittaa.

Ervast on todennut, että ihmisen tehtävä 
on ratkaista hyvän ja pahan ongelma omas-
sa elämässään, niin että pääsee harmoniaan 
itsensä kanssa ja sitä kautta koko ympäris-
tönsä kanssa. Päästä harmoniaan itsensä 
ja sitä kautta ympäristönsä kanssa – mikä 
päivittäinen sisäinen paini! Jos mielii löy-
tää persoonansa ja elämänsä merkityksen 
on uskallettava luopua monesta riippuvuu-

desta ja automatisoituneesta ajattelusta uskoa 
pahaan.

Missä menee hyvän ja huonon itsen rakasta-
misen raja – eettisen itserakkauden raja? Us-
konko enemmän pahaan vai hyvään itsessäni 
ja toisissa? Olen ottanut riskin ja päättänyt 
uskoa enemmän hyvään. Jos elämänkatso-
mukseni lähtee siitä, että olemme kuin soluja 
Kosmisen Kristuksen kehossa, Rakkaus-Vii-
saus pientä itseään kohtaan on suorastaan 
velvollisuus. Voimme tehdä tekoja ja sanoa 
sanoja, jotka eivät ole kauniita ja hyviä, mutta 
ne ovat ajan, paikan ja tuskaisten olosuhtei-
den luomuksia, eivät ajattomuudesta, hen-
gestä kotoisin.

Persoona reissussa rähjääntyy ja sielu saa 
haavoja, mutta hengessä minämme on kau-
nis, täydellinen, itse hyvyys. Virheistä pitää 
ottaa oppia, mutta loputtomat itsesyytökset 
ovat hyödyttömiä. Toinen iso haaste luopua 
uskostaan ”enemmän pahaan kuin hyvään”, 
on irtipäästäminen toisin uskovien ja ajatte-
levien lokeroimisesta. Uskontojen ja elämän-
katsomusten nimissä harjoitetaan toimintaa 
ja tehdään tekoja jotka voivat olla laillisesti, 
moraalisesti ja eettisesti rikoksia ja paheita. 
Hyvässä uskossa saatetaan toiminnan koh-
teena oleville ihmisille tehdä fyysistä, henkis-
tä, hengellistäkin väkivaltaa. Hengelliselläkin 
tasolla voidaan symbolisesti viedä kuin leipä 
nälkäisen suusta.

Arvojen yhdistämät yksilöt voivat toimia kol-
lektiivisesti tietyllä tavalla, mutta niissä olevat 
yksilöt ovat edelleen yksilöitä. Yleistämisen 
harha suhteessa ihmisiin ja oppeihin on help-
poa. Kollektiivisen minuuden ruumiissa ta-
pahtuu kuitenkin aina heräämisiä, yksilöitä 
joiden kautta kehitymme myös laumasieluna. 

Jos ajatellaan mielentilaa aulana, porttina 
tietoon todellisesta itsestämme - miten 
päästä sinne?

Kuten fyysisessäkin tilassa, on pidettävä huo-
li, että tila on siisti ja tyhjennetty turhasta ta-
varasta; ei yhden kerran, vaan myös ylläpitäen 
tilannetta. Eettisen johtotähden mielentilan 
haltuun ottamiseksi saamme Jeesuksen oh-
jeista, Vuorisaarnan etiikasta: suuttumatto-
muuden, ihmisrakkauden ja vastoinkäymisten 
ymmärtäminen osaksi ihmisenä olemista ja 
ajatuselämänsä jalostaminen etiikkansa mukai-
sesti. On tahdottava muistaa, että ajatus, tun-
ne, sana tai teko, josta puuttuu ymmärryksen, 
myötätunnon tai rauhan energia, edellyttää 
tahdon valjastamista. Kun akuutissa tilantees-
sa mieli lähtee laukalle, valjasta arkijärki: onko 
järkeä suuttua, riidellä repivästi; mitä hyvää 
siitä seuraa. Järki sumenee, tilannearvio vää-
ristyy. Onko hyväksi kantaa kaunaa ja vihaa? 
Kaunan, anteeksiantamattomuuden energia 
on myrkkyä mielelle ja keholle. Tunnetilojaan 
ei tarvitse kieltää tai tukahduttaa – mutta on 
viisasta päättää, että edes haluaa kyetä an-
teeksiantoon. Viisasta on etsiä jokin raken-
tava tapa purkaa paineita, vaikkapa liikunnan 
avulla. Todellinen itsetuntemus löytyy oman 
persoonallisuuden tuntemisen kautta. On siis 
myös tunnistettava, millainen olen totuudenet-
sijänä. Mikä on ensisijainen tapani reagoida, 
kun kuulen väittämän joka ei ole entuudes-
taan tuttu? Onko reagointi uutta kohtaan heti 
poissulkeva, vai mahdollistava? Luokittelen-
ko välittömästi toisen näkökulman hyväksi 
tai pahaksi, valheeksi vai mahdollisuudeksi 
olla totta? Kuuntelin taannoin teologian tut-
kijan, Aku Visalan esitelmää missä käsiteltiin 
tiedon/totuudenetsinnän tiedollisia hyveitä 
ja paheita – kuinka ylittää oman tiedon rajat. 
Luento oli osoitettu lähinnä tieteen tekijöille, 

mutta ajatukset ovat sovellettavissa myös te-
osofiseen totuudenetsijään. Tiedon, totuuden 
etsinnän älyllisiin hyveisiin kuuluvat sellaiset 
luonteenpiirteet, asenteet, ja tunteiden ja ta-
pojen hallinta, jotka edesauttavat totuuden 
tiedon saavuttamista. Hyviä totuudenetsijän 
ominaisuuksia ovat uteliaisuus, totuuden ra-
kastaminen ja arvostaminen yli omien intres-
sien. Hyvä etsijä etsii totuutta oman harmin 
ja haitan riskilläkin, on pitkäjänteinen ja luot-
tavainen tuntemattomankin edessä. Etsinnän 
älyllisiä paheita ovat sellaiset tunteet, asenteet 
ja tavat jotka edesauttavat harhautumista. Sel-
laisia ovat mm. yltiöpäinen kritiikittömyys tai 
vastapoolissa yltiöpäinen kriittisyys kaikkia 
oman ajattelun vastaisia näkökohtia kohtaan. 
Huonoja ominaisuuksia ovat välinpitämättö-
myys tai tiedon halveksunta sellaisen edessä, 
mikä selkeästi edellyttäisi oman kannan tarkis-
tamista. Meillä kaikilla on kognitiivisia vinou-
tumia: taipumuksia hahmottaa ja painottaa 
havaintojamme ja tulkintojamme tietyillä ta-
voilla. Kokeellisilla menetelmillä on tunnistet-
tu lukuisia mentaalisia prosesseja, jotka joh-
tavat ajattelun pois selkeistä ja perustelluista 
uskomuksista. Omaksumaamme mielikuvaa 
ei helposti muuteta. Asia tai ihminen on joko 
positiivinen tai negatiivinen. Totuushan on 
yleensä jossain ääripäiden välissä.

”Villivarsan kesytys”

Joogaan ja meditointiin taipuvaiset tempera-
mentit voivat löytää Patanjalin joogasta itselleen 
sopivia tapoja mielentilansa ja persoonansa hi-
omiseen arkisenkin elämän lomassa. Patanjalin 
joogasutrissa on 8 jäsentä, askelta joiden myötä 
voi saavuttaa korkeimman päämäärän joogan 
tiellä – samadhin. Se on jumalaisen tason yk-
seyskokemus, henkinen tila jossa katoaa erilli-
syydentunto. Tien kaksi ensimmäistä askelta 
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koskevat persoonallista itseä ja suhdetta ul-
komaailmaan. Kolme seuraavaa askelta liitty-
vät kehoon ja aisteihin. Kehoon ja aisteihin 
liittyvät ohjeistukset tiivistetysti ovat: asento, 
sen merkitys mietiskelyssä, hengityksen- ja 
aistitoimintojen hallinta – kaikkien noiden 
saattaminen tilaan jossa luodaan parhaat 
mahdolliset olosuhteet rauhoittua, avautua, 
olla avoin pyhän tulla ja virrata itsessä. Tien 
kolme viimeisintä vaihetta koskevat mieltä. 
Niitä ovat keskittyminen, meditaatio ja kon-
templaatio, eli samadhi -tila. Joogasutrien 
kaksi ensimmäistä askelta sopivat itsekas-
vatuksen tavoitteiksi arkiseenkin elämään. 
Ensimmäisessä askeleessa on kyse Pidätty-
väisyydestä. Se liittyy elämäämme suhteessa 
ulkoiseen maailmaan. Pidättyväisyys sisältää 
viisi alakohtaa, itsensähillitsemisen lajia, joita 
ovat vääryyden karttaminen, totuudellisuus, 
varastamisesta pidättyminen, ei-aistillisuus ja 
ahneuden välttäminen. Ihanteena on noudat-
taa näitä viittä periaatetta kaikissa tilanteissa 
ja kaikkina aikoina. Pidättyväisyyden askeleen 
edistymisen tunnusmerkkejä ovat halutto-
muus tuottaa millekään vahinkoa, valehdella 
tai varastaa, ahnehtia aineellista tai aineetonta 
yli oman välttämättömän tarpeen, olla isäntä 
aistillisten nautintojen orjuuttavasta voimasta. 
Toinen askel Noudattaminen kattaa viisi ala-
kohtaa joita tulee toteuttaa itsessään: puhtaus, 
tyytyväisyys, itsekuri, itsetutkiskelu ja mielen 
keskittäminen Jumalaan. Puhtaus on kehon, 
mielen, ajatusten, sanojen ja tekojen puhtaut-
ta. Tyytyväisyys on mielentyyneyttä ilossa, su-
russa, vaikeuksissa ja tuskassa, solvauksissa ja 
vihassa. Oikea tyytyväisyys käsittää ulkoisten 
kokemusten merkityksen sisäiselle ihmisel-
leen. Oikean itsekurin noudattamisen tulokse-
na on hyvä elinvoima; se ei vahingoita kehoa. 
Se on säännöllisiä elämäntapoja, pitäytymistä 
sellaisessa ravinnossa, harjoituksessa ja levon 

määrässä ja laadussa, jonka tunnistaa parhaak-
si keholleen. Se johtaa parempaan terveyteen 
ja mielihyvään, kuin mihin päädyttäisiin ajat-
telemattomuudella ja leväperäisellä halujen 
tyydyttämisellä. 

Itsetutkiskelun sisällöstä löytyy useampaa 
näkemystä, mitä se tarkoittaa. Suomalaiseen 
arkeen istuvin tapa voisi olla, että päivittäin 
pyrkii tutkiskelemaan ihmisenä olemista, si-
säistä luonnetta ja ihmisyyden kokemusta, ul-
koa määriteltyjen asetusten sijasta. Jotain sitä 
mikä on vain sinun ja jumalasi välinen asia ja 
suhde. Tähän itsetutkiskelun sisältöön liitty-
en kerron esimerkin itsestäni, ulkopuoleltani 
omaksumastani uskomuksesta ja kuinka sellai-
nen saattaa vaikuttaa. Nuorena tyttönä tilasin 
astrologilta analyysin luonteestani ja elämän 
suuntaviitoista; miltä näyttää tietojeni pohjal-
ta. Persoonani oli vielä kypsymätön, arka ja 
herkkä, kritiikitön ulkoa annettaville ”tietäjien 
totuuksille”. Tulkinnan mukaan elämässäni 
tulisi tapahtumaan eräs hyvin traumaattinen 
kokemus. Ennustuksen seurauksena annoin 
itseeni rakentua ahdistus- ja pelkotilan josta 
oli haittaa omaan ja läheisteni elämään liki 30 
vuotta. Itseään astrologiksi mainostanut ih-
minen ei ollut asian ammattilainen. Hän oli 
vain aiheesta innostunut ihminen joka astro-
logisen oppaan perusteella oli tehnyt tulkin-
nan. Jälkeenpäin itse aiheeseen paneutuneena 
huomasin, ettei tulkinnassa olleet edes oike-
at lähtötiedot. Haaskuuseen eivät menneet 
ahdistuksen hetket. Vastalahjaksi tuli oppia 
itsenäisen ajattelun ja itsensä suojaamisen tär-
keydestä. 

Ennustuksista saatetaan hakea apua elämän 
vaikeuksissa. Mikä on vaikeuden merkitys, 
mitä tehdä, kuinka kauan piina kestää jne.? 
Ennustuksista voi olla apua vaikeuksissa jak-

samiseen. Kuitenkin on hyvä muistaa, että ne 
kuvaavat mahdollisuuksia, eivät väistämättö-
miä lopputuloksia. Käytännöllinen tekijä on, 
että kaiken ilmenevän taustalla on lukematon 
määrä erilaisia muuttujia. Niitä on mahdoton 
yhdenkään ennustajan tietää täysin paikkan-
sapitävästi. Astraalimaailmasta ja auroista voi 
nähdä kuvia ja tapahtumia, mutta se mikä nä-
kyy nyt, voi olla toisin jo huomenna. Sitä paitsi 
vastuunsa ymmärtävä ennustaja, näkijä, tietää 
ja ymmärtää karmallisetkin seuraukset; kaikkea 
nähtyä ei välttämättä tule edes lausua. Noudat-
tamisen askeleen viides ja viimeinen alakohta 
on Mielen keskittäminen Juma-
laan. Sitä luonnehditaan kaiken 
kokemuksen vastaanottamiseksi 
ilman pahoittelua ja vastustusta 
– Jumalan näkemistä, pyhyyden 
kokemista kaikkialla ja kaikessa, 
mikä opastaa ymmärrystämme ja 
tunteitamme oikeaan suuntaan. 

Ihmisen mieli, osana kollektiiviminuutta

Todennäköisesti emme ole niin objektiivisia ja 
henkisesti itsenäisiä kuin kuvittelemme. Olen 
seurannut televisiosta historiallisia dokument-
teja toista maailmansotaa edeltävistä ajoista ja 
Hitlerin noususta. Olen ihmetellyt miten niin 
iso joukko ihmisiä on voinut sokaistua. Miten 
on voitu seurata vierestä ja itsekin osallistua 
kansanryhmän sortamiseen ja murhiin? Oli-
siko se vieläkin mahdollista, olenko minä sel-
laisen yläpuolella? Jos otan lintuperspektiiviä 
laumaani homo sapiens, alalajiin talouden- ja 
älyn yläluokka, emme ole välttämättä sen pa-
rempia kuin menneetkään sokeutujat.

Minulle on kelvanneet halvat vaatteet, joita 
teetetään nälkäpalkalla köyhissä maissa. Mi-
nulle kelpaa tavarat, joiden terveydelle ja luon-

nolle vaarallisia ainesosia saatetaan kerätä ja 
jätteet hävittää kehitysmaiden köyhien voimin. 
Kuinka on minun ja talouskasvuhegemonian 
yhteiskunnan ryhmäkarma? Maksanko, vai 
luonko ryhmäkarmaa, vai sekä että? Vuosi-
kymmeniä jatkunut taloudellisen ja henkisen 
hyväksikäytön karma tulee luoksemme siir-
tolais- ja pakolaisjoukkojen muodossa. Val-
taosalle meistä kelpaisi se väki joka tukisi 
talouskasvua – valmiiksi koulutettu, työikäi-
nen resurssi. Osajoukko, jolle ei ole käyttöar-
voa markkinataloudessa koetaan ongelmaksi, 
rasitteeksi sosiaaliturvan rahoituksen suhteen. 

Ihmisyyden käyttö-
arvolähtöisen luoki-
tuksen uskon olevan 
monen suomalai-
senkin masennuksen 
taustalla. Markkina-
arvo henkinen yh-
teiskunta syrjäyttää 
ihmisiä ja kylvää epä-

sovun siemeniä. Lahjakkuus, mielenkiinnon 
kohteet, ikä, asuinpaikka, sosiaalinen ja talou-
dellinen tilanne jne., vaikuttaa siihen voiko 
ihminen kokea itsensä ja elämänsä merkityk-
selliseksi. Ihmiskohtalot ovat monet. Karmaan 
nojautuen voisi sanoa, että yksilö on trage-
diansa ansainnut – mutta edelleen, karmaan 
nojautuen on niinkin, etteikö velvollisuus oli-
si auttaa hädänalaista. Alkeellisinkin hengen 
etiikka ja sivistys sanoo: ole ihminen ihmisel-
le. Auta miten voit. Omasta perheestä, suvusta 
ja kansasta on luonnollista kantaa ensisijaisesti 
vastuu. Niin elämän turvaverkko toimii – mut-
ta nyt, on korkea aika hyvinvointivaltioissa 
ymmärtää vastavuoroisuuden harmonia. Jos 
on oikein ottaa, on velvollisuus myös antaa. 
Ihmiskunnan ongelmat ovat monen suhde 
moneen, eikä niihin löydy yhtä, tai ylipäätään 
mitään pikaratkaisua. Vuosikymmenien aikana 
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kasautunutta eriarvoisuuden ristiriitaa ei saa-
da katoamaan vaikenemalla, ei piikkilangoilla 
tai aseillakaan. Globaalin talouden hyötyjien 
on ymmärrettävä, että sieltä mistä hedelmät 
poimitaan, sinne pitää myös jättää – elinkel-
poiset olosuhteet tätä päivää ja tulevaisuutta 
ajatellen. Tarvitsemme paljon pieniä tekoja, 
yksilöitä jotka hoitavat yksinkertaisesti oman 
osansa. On turha vedota, että yksi ihminen ei 
voi maailmaa muuttaa; ei todellakaan voi, ei 
sitä kukaan odotakaan. Vastakkainasetteluun 
käytetyn energian sijaan tulee nähdä, miten 
olemme ajautuneet ongelmiin ja yhdessä etsiä 
lyhyemmän ja pidemmän aikavälin ratkaisuja. 
Maailman, ihmiskunnan 
ongelmat ovat synty-
neet ja kasautuneet yk-
silöiden, pienten teko-
jen, tietämättömyyden, 
ymmärtämättömyyden, 
itsekkyyden ja myötätun-
nottomuuden seuraukse-
na. Samalla periaatteella 
millä ongelmakakku on 
syntynyt, voimme sitä hitaasti mutta varmasti 
myös korjata. Kukin meistä voi olla joko on-
gelman ylläpitäjä tai luoja, tai omana itsenään 
osaratkaisu suuremmassa työssä ihmiskunnan 
ja maaäidin rakastaja ja parantaja.

Mitenkä tämä paatos liittyy mielen valtaan? 
Kyllä se liittyy, sillä mielentila vaikuttuu sen 
mukaan, elääkö riittävässä määrin sovussa 
korkeamman minänsä mukaan. Korkeam-
man minän etiikka ei rajaudu vain itseen, vaan 
myös veljeyteen käytännössä ja hengessä. Yk-
silön hyveiden tulee kätellä yhteiskunnallisten 
hyveiden kanssa. Kun pyrkii elämään niin, 
kuten sisällään tuntee oikeaksi, ehkä jopa tie-
dostamattaankin, ihminen on hyvinvoivempi. 
Kun parhaansa koittaa, se riittää.

Kristusminä, ikuisesti rakas ystävä ja 
kumppani

Persoonallisuutemme on katoavainen. Vaikka 
sen salaisuudessa elää permanenttinen, pysy-
vä atomimme, fyysinen, mentaalinen ja ast-
raalinen – emme koskaan saa enää itseämme 
uusintana, emme koskaan enää täysin saman-
laista itseämme, elämää tai ihmisiä piiriimme. 
Jokainen jälleensyntyminen on pyhä, jokainen 
persoonallisuutesi on ainutlaatuinen ja merki-
tyksellinen. Ihmisyyttään ja arvoaan elämälle ei 
pidä väheksyä. Kun pyrkii siihen, ettei tahal-
laan aiheuta kärsimystä ja suhtautuu toisen aja-

tuksiin, kuten toivoo omiin 
ajatuksiin suhtauduttavan, 
on se jo paljon. Kyky ra-
kastaa kaikkia ja kaikkea 
tuntuu inhimillisesti ylivoi-
maiselta tehtävältä. Pyrki-
mys kunnioittaa toisessa 
olevaa sisäistä jumaluutta 
on helpompi ja realistisem-
pi. Voita kärsimättömyys, 

luota oikea-aikaisuuteen: kun oikea aika on 
kaikkien kuviossa olevien tekijöiden suhteen – 
asiat tapahtuvat ja etenevät parhain päin. 

On sanottu, mm. Pekka Ervast, että siirrym-
me vähitellen enemmän feminiinisen energian 
ilmentymisen aikakauteen. Se ei ole kiinni su-
kupuolesta – se on Buddhisen, Rakkaus-Vii-
sauden materialisointia. 

Sillä saralla riittää tekemistä kaikille: rakkau-
della arjen työtänsä tekeville, toivon tuojille ja 
ylläpitäjille, rauhan rakentajille, halaajille, vä-
littäjä/mahdollistaja/ sillanrakentajasieluille, 
unelmoijille – niille jotka salassa rukoilevat ja 
siunaavat rakkaudella ihmiskuntaa, Kristusta 
meissä.

IHMISYYTEEN HAVAHTUMINEN

Tämä sairas aika
on minunkin sairauteni,
ja tämä kasvoton kaupunki
on hävittänyt minunkin kasvoni.

Minä olen kasvanut tähän aikaan,
      paikkaan,
ja myös ne kasvavat, kärsivät, kuolevat
         myötäni.

Tämä sairas aika on rahalle rakennettu.
Ei täällä olisi minulle sijaa,
ellen olisi havahtunut ihmisyyteen
omassa itsessäni.

 - - -

Tämä pysähtynyt tila, hidas filmi,
on kaatua kuin lahonnut puu.
Ja kaikki yrittävät alle,
niin tärkeää on mukana pysyminen.
Ja sinä olet puunmuotoinen,
        mutta et puu.
Olet linnunmuotoinen, mutta et lintu
ja sielun muotoinen, mutta täysi sielu et,
jos et ole tästä kaikesta täysin irti.

Erik Gullman
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Terttu Wiio

Dietrich Bonhoeffer ja hyvyyden voima 

Tampereen asemahallissa

Vuonna 2001 olin tulossa työmatkalta Helsin-
gistä Jyväskylään, ja vaihdoin junaa Tampereen 
asemalla. Istuin odottelemassa asemahallissa, 
jossa oli runsaasti muitakin matkustajia. Mat-
kustajien joukossa kierteli romanimies tarjo-
amassa ostettavaksi lehtiä. Hänestä näki jo 
kaukaa, että mies on sovussa itsensä ja ympä-
ristönsä kanssa, ja muistan ajatelleeni, että hän 
on varmaankin uskovainen. Sitten hän tuli mi-
nun luokseni ja tarjosi lehteä minullekin. Mi-
nulla ei ollut sopivaa pikkurahaa, ainoastaan 
viidenkympin seteli. Mies katsoi minua ja mat-
katavaroitani ja sanoi: ” jos luotat minuun, niin 
minä käyn tuossa kioskilla vaihtamassa rahan 
pienemmäksi”. Annoin rahan, ja heti kohta 
hän palasi ja sain rahani ja lehteni. Miehen koh-
taamisesta ja hänen rehdistä ja suorasta tavas-
taan kohdata tuntemattomia ihmisiä jäi minulle 
hyvä mieli.

Junassa aloin lukea ostamaani Romano Mis-
sio -lehteä. Lehden puolessavälissä oli erään 
71-vuotiaana kuolleen, valtaväestöön kuulu-
van miehen muistokirjoitus. Mies oli toiminut 
laajasti yhteiskunnassa, ollut mm. kansan-
edustajana, presidentin valitsijamiehenä, 
kaupunginhallituksen ja valtuuston puheen-
johtajana, setlementtiliitossa, vammais- ja 
sotaveteraanijärjestöissä. Romaniasiain neu-
vottelukunnan puheenjohtajana hän oli ollut 
yli 10 vuotta. Lehdessä kiiteltiin, miten paljon 
hänen puheenjohtaja-aikanaan oli tapahtunut 
hyviä asioita. Hänen peruslähtökohtansa oli 

romanien asiantuntemuksen arvostaminen ja 
yhteistyön edistäminen. Hänen toimintansa 
oli ollut sovittelevaa, rohkaisevaa ja kaikkia 
ihmisiä arvostavaa. Vaikka hän ei ollut entuu-
destaan tuntenut juurikaan romaniväestöä, 
hän oli voittanut ihmisten luottamuksen ja 
saanut heistä paljon ystäviä.

Muistokirjoitus kosketti minua syvästi, ja leh-
ti on vieläkin minulla tallessa. Tuon miehen 
avoimen ja turvallisen olemuksen salaisuus oli 
syvään juurtunut kristillinen elämänkatsomus. 
Hänen mielivirtensä oli Saksassa toisen maail-
mansodan aikaan kuolleen Dietrich Bonhoef-
ferin kirjoittaman runon pohjalta tehty virsi 
600, jonka viides säkeistö kuuluu näin:

Hyvyyden voiman uskollinen suoja
Piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin.

Kolme rohkeaa miestä
Junanvaihdon seurauksena olin saanut kos-
ketuksen kolmeen poikkeuksellisen rohkeaan 
mieheen, jotka ilmensivät hyvyyden voimaa 
omassa elämässään. Lehden myyjään ja muis-
tokirjoituksessa mainittuun mieheen ei ollut 
mahdollista tutustua tämän lähemmin. Bon-
hoeffer sen sijaan on laajalti tunnettu sekä 
teologiansa että teloitukseen päättyneen elä-
mäntarinansa vuoksi. Vuonna 2013 suomen-
nettiin amerikkalaisen kirjailijan kirjoittama 
elämäkerta, joka on kattava ja laajalti tunnus-

tusta saanut. Suomennoksessa se on saanut 
nimen ”Bonhoeffer: pastori, marttyyri, näki-
jä, vakooja”. Kirja on käännetty yli 20 kielel-
le. Tässä kirjoituksessa olen käyttänyt pääosin 
sitä sekä hänen ehkä tunnetuinta teostaan 
Kirjeitä vankilasta 1943 - 1944. Ylen elävästä 
arkistosta löytyy vuonna 1995 esitetty ohjel-
ma, jossa kirjailija Paavo Rin-
tala ja toimittaja Aulis Kallio 
keskustelevat Bonhoefferin 
eettisestä perinnöstä.

Bonhoefferin elämäntarinan 
pääpiirteet olivat minullekin 
jonkin verran tuttuja jo tuon 
junamatkan aikaan. Tiesin hä-
nen auttaneen juutalaisia pa-
kenemaan sekä vastustaneen 
kansallissosialismia. Myöhem-
min minulle selvisi lopullinen 
syy hänen kohtaloonsa. Hänet 
teloitettiin osuudestaan salaliit-
toon Hitlerin murhaamiseksi. 
Teloitus tapahtui Flossenbergin keskitysleiris-
sä huhtikuussa 1945, siis yli 70 vuotta sitten, 
vain kaksi viikkoa ennen kuin liittoutuneet 
saapuivat sinne. Hitler itse oli määräyksen 
antanut kolme viikkoa ennen omaa itsemur-
haansa. Sitä ennen Bonhoeffer oli kaksi vuot-
ta tavallisessa vankilassa, jos sanaa tavallinen 
voi noissa oloissa käyttää.

Tieto teloituksen syystä saattaa yllättää. Bon-
hoeffer todellakin oli salamurhaa suunni-
telleen ryhmän jäsen. Hän kylläkään ei itse 
tehnyt epäonnistunutta attentaattia Hitleriä 
vastaan. Hän istui silloin jo vankilassa. Mutta 
joka tapauksessa Bonhoeffer oli toiminut sa-
laliitossa, ja hän oli ollut yhteyksissä liittoutu-
neisiin ja ulkomaalaisiin tiedustelijoihin. Hän 
oli tietoinen suunnitelmista murhata Hitler, 

vaikkei aktiivisesti osallistunutkaan hankkei-
siin.

Miten tämä käy yhteen hyvyyden voiman 
kanssa? Eikö hän ollutkaan sanojensa takana? 
Bonhoeffer oli itse eräässä radiopuheessaan 
sanonut näin: ”Jokainen, joka kajoaa täällä vä-

kivaltaisesti toiseen ihmiseen, 
rikkoo ikuisia lakeja ja ottaa 
hartioilleen yli-inhimillisen 
auktoriteetin, joka lopulta 
murskaa hänet”. Vai oliko 
hän alkanut katua tähänas-
tista toimintaansa vastarinta-
liikkeessä – runo, johon virsi 
600 perustuu, on kirjoitettu 
vain nelisen kuukautta ennen 
hänen kuolemaansa. 

Usean kirjoittajan mielestä 
Bonhoefferin ajattelun kehit-
tymistä ja ratkaisuja ei oikein 
voi ymmärtää ilman, että tu-

tustuu hänen taustaansa. Elämäntarina on hy-
vin poikkeuksellinen jo syntymästä lähtien.

Suku

Bonhoeffer syntyi vuonna 1906 nykyisen 
Puolan alueella perheeseen, joka oli ikivan-
haa yläluokkaa ja elänyt loisteliaissa oloissa. 
Perhe muutti myöhemmin Berliiniin. Äidin 
puoleisessa suvussa oli mm. pappeja ja suvun 
jäsenet olivat olleet läheisissä yhteyksissä kei-
sarin hoviin. Muitakin kuuluisuuksia, kuten 
Goethe, Franz Liszt ja Clara Schumann mai-
nitaan heidän lähipiirissään. Isän puoleisia su-
kujuuria voi seurata 1400-luvun alkuun asti. 
Heissä oli kultaseppiä, lääkäreitä, pastoreita, 
tuomareita, professoreja, hallitsijoiden neu-
vonantajia. Esi-isien maailma oli rikas sekä 



16 17

aineellisesti että henkisesti. Tämä antoi Diet-
rich Bonhoefferin elämään normit ja sellaista 
varmuutta, jota ei ehkä voi saavuttaa vain yh-
den sukupolven aikana.

Lapsuus

Dietrichin lapsuutta on kuvattu niin, että se 
näyttää vähän samalta kuin ruotsalaisen taide-
maalarin Carl Larssonin taulut. Bonhoefferien 
sanotaan olleen siinä mielessä äärettömän harvi-
naista lajia, että he olivat aidosti onnellinen per-
he. 

Dietrichin isä oli tuon ajan johtava psykiatri ja 
neurologi. Äiti oli opettaja. Äidillä oli sellainen 
käsitys, että saksalaisilta murrettiin selkä kahdes-
ti – kerran koulussa ja kerran sotaväessä. Niinpä 
hän opetti itse lapsiaan kotona 7- tai 8-vuotiaaksi 
asti, ja laittoi vasta sitten heidät paikallisiin julki-
siin kouluihin.

Lapsia perheeseen syntyi 8 kappaletta, 4 poikaa 
ja 4 tyttöä. Dietrich ja hänen kaksoissisarensa Sa-
bine olivat toiseksi nuorimpia. Puoli vuotta kak-
sosten syntymän jälkeen perheen palvelukseen 
tuli kaksi siskosta, jotka molemmat olivat hartai-
ta kristittyjä ja herrnhutilaisia (kreivi Zinzendorf 
1700-luv., John Wesley). Siskokset olivat per-
heessä parikymmentä vuotta ja heillä sanotaan 
olleen vaikutus perheen kaikkiin lapsiin. Herrn-
hutilaisten mukana kulki ajatus, että usko ei ole 
niinkään suostumista opinkappaleisiin, vaan us-
ko on (ihmistä) muuttavaa Jumalan kohtaamista. 
He käyttivät käsitettä elävä usko.

 Äidin suku oli musikaalisesti lahjakasta ja niin 
oli myös Dietrich. Hänellä ilmeni ainutlaatui-
nen nuotinlukutaito, ja hän soitteli Mozartin so-
naatteja jo 10-vuotiaana. Lauantai-iltaisin perhe 
vietti musiikki-iltoja ja Dietrich säesti äitinsä lau-

lamista. Myöhemmin Dietrich harkitsi vakavasti 
muusikon uraa, ja vaikka hän lopulta valitsi teo-
logian, musiikki säilyi hänen suurena intohimo-
naan koko elämän ajan.

Perheen äiti oli opetellut vaikuttavan valikoiman 
runoja, virsiä ja kansanlauluja. Hän opetti ne 
lapsilleen. Pikkupoikana Dietrichin lukemistoa 
olivatkin mm. klassiset runot ja orjuudenvastai-
nen teos Setä Tuomon Tupa.
Kodin arkielämässä oli paljon raamatunlukua 
ja virrenveisuuta, ja äiti johti niitä. Perhettä 
ei kuitenkaan voi sanoa uskonnolliseksi, vaan 
heidän kristillisyyttään on kuvailtu sanalla ”ko-
tikutoinen”. He kävivät harvoin kirkossa. Isää 
voi sanoa agnostikoksi. Isä ja äiti täydensivät 
toisiaan eikä näkemyksissä ollut ristiriitaa. Ko-
din ilmapiiri oli vahvasti kaikkea epämääräistä 
ajattelua vastaan, myös epämääräistä uskon-
nollista ajattelua vastaan. Myöhemmin tämä 
näkyy siinä, miten Dietrich suhtautui silloisen 
kirkon asenteisiin.

Dietrichin kaksoissisar Sabine on kertonut 
äitinsä sanoneen, että ”kodissamme ei ole si-
jaa valheelliselle hurskaudelle tai jonkinlaiselle 
teennäiselle uskonnollisuudelle”. Taustalla oli 
ajatus, että usko ilman tekoja ei ole uskoa ol-
lenkaan vaan pelkkää tottelemattomuutta Ju-
malalle. 

Sisarukset
Ensimmäinen maailmansota syttyi 1914 ja 
perheen vanhimmat lapset Karl-Friedrich ja 
Walter joutuivat rintamalle. Walter sai osuman 
ja kuoli vammoihinsa. Karl-Friedrich selvi-
ytyi ja hänestä tuli nerokas tiedemies, fyysik-
ko, joka halkaisi atomin ja työskenteli Albert 
Einsteinin ja Max Planckin kanssa. Kolmas 
lapsi Klaus valitsi oikeustieteen opinnot ja 
hänestä tuli Lufthansa-yhtiön huippujuristi. 

Kaikki neljä tytärtä olivat myös lahjakkaita ja 
opiskelivat pitkälle. Kaksoissisar Sabine meni 
naimisiin juutalaisen lakimiehen kanssa ja jou-
tui perheineen myöhemmin pakenemaan Eng-
lantiin.

Opiskelu, loma Roomassa, Torstaipiiri
Dietrichistä odotettiin muusikkoa, mutta 
14-vuotiaana hän yllätti kaikki ilmoittamalla 
haluavansa opiskella teologiaa. Tämä valinta oli 
ollut hänelle selvää 13-vuotiaasta lähtien.

Opiskeluaikanaan Dietrich asui yhden talven 
isänpuoleisen isoäitinsä luona. Isoäiti kannus-
ti häntä vierailemaan Gandhin luona Intiassa, 
mutta jostain syystä matka ei toteutunut. Kun 
Dietrich oli 18-vuotias, hän sai vanhemmiltaan 
luvan matkustaa veljensä Klausin kanssa lomal-
le Roomaan.

Rooma teki Bonhoefferiin valtavan vaiku-
tuksen. Palmusunnuntaina Pietarinkirkon 
messussa hän sai oivalluksen, jonka kuvaili 
päiväkirjaansa näin: ”Se, että kirkko on maail-
manlaajuinen, tuli havainnollistetuksi valtavan 
tehokkaasti. Valkoisia, mustia, keltaisia hengel-
listen sääntökuntien jäseniä – kaikki papillisissa 
kaavuissa yhtä kirkon siipien suojassa”. Kirkon 
mieltäminen maailmanlaajuiseksi muutti kaiken 
ja määräsi suunnan Bonhoefferin koko loppu-
elämäksi.

Bonhoefferin mielestä ideat ja vakaumukset 
eivät olleet mistään kotoisin, ellei niillä ollut 
yhteyttä ulkopuoliseen maailmaan. Tämä sai 
hänet myöhemmin etsimään yhteyttä Euroo-
pan ekumeeniseen liikkeeseen ja Saksan ulko-
puolella elävien kristittyjen kanssa. Kun natsit 
ja muutkin saksalaiset alkoivat kytkeä kirkkoa 
rodulliseen identiteettiin ja Saksan kansaan, 
Bonhoeffer näki heti näiden ajatusten läpi.

Opiskeluaikanaan Bonhoeffer piti oma-
aloitteisesti aikuisille nuorille suunnattua 
luku- ja keskustelupiiriä, nimeltään Torstai-
piiri. Bonhoeffer valitsi henkilökohtaisesti 
osallistujat. Osallistujat olivat kypsiä ja te-
rävä-älyisiä, monet heistä tulivat tunnetuis-
ta juutalaisperheistä. Ryhmään kuuluminen 
edellytti osallistumista kulttuuririentoihin. 
Torstaipiirissä keskusteltiin mysteerikulteis-
ta, islaminuskosta, Lutherista ja katolisesta 
kirkosta. Keskusteluissa käsiteltyjä kysymyk-
siä olivat esimerkiksi ”Mikä on rukouksen 
tarkoitus”, ”Onko olemassa sellaista asiaa 
kuin välttämätön valhe”, ”Kuka on Jeesus 
Kristus”, ”Antiikin saksalaisten jumalat”, 
”Kuuluisat taidemaalarit ja heidän juma-
lansa”. Torstaipiirin jäsenistä melkein kaik-
ki kuolivat myöhemmin joko rintamalla tai 
keskitysleirissä.

Pienenä kiintoisana yksityiskohtana kerrot-
takoon vielä, että opiskeluaikoina ja nuorena 
Bonhoeffer seurusteli peräti 8 vuotta erään 
teologiopiskelijan kanssa, joka sitten kirjoit-
ti väitöskirjansa teosofi Friedrich Christoph 
Oetingerista. Yksi Bonhoefferin lempilaina-
us on Oetingeriltä: ”Ruumiillistuminen on 
Jumalan tien pää”.

Bonhoefferin oma väitöskirja valmistui 
vuonna 1927, hänen ollessaan 21-vuotias, ja 
aikaa sen tekemiseen kului puolitoista vuot-
ta. Jo tuolloin häntä pidettiin erittäin lahjak-
kaana, lähes nerollisena.

Työura, vuodet 1927 - 1936
Valmistumisensa jälkeen Bonhoefferille tarjot-
tiin pastorin paikkaa saksalaisesta seurakunnas-
ta Espanjasta. Siellä hän vietti yhden vuoden. 
Menomatkalla Bonhoeffer pysähtyi Pariisiin 
ja näki siellä messussa prostituoituja osallistu-
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massa kaikkiin rituaaleihin. Se oli valtavan 
vaikuttavaa, hän kirjoitti. ”Minun on paljon 
helpompi kuvitella rukoileva murhaaja, ru-
koileva prostituoitu, kuin turhamainen hen-
kilö rukoilemassa. Mikään ei ole pahemmin 
ristiriidassa rukouksen kanssa kuin turha-
maisuus.”

Espanjan jälkeen Bonhoeffer palasi välil-
lä Berliiniin, oli sen jälkeen yhdeksän kuu-
kautta New Yorkissa, sitten taas kotona ja 
vuodesta 1933 lähtien puolitoista vuotta 
Lontoossa.  

Yksi syy siihen, että Bonhoeffer kykeni ir-
rottautumaan natsi-Saksan ilmapiiristä, 
vaikka kirkko ei siihen kyennyt, oli hänen 
jo nuorena luomansa kansainväliset suh-
teet. Roomassa hän oli nähnyt erirotuisten 
seurakunnan ja papiston. Yhdysvalloissa 
hän mieltyi afroamerikkalaiseen teologiaan 
ja uskonnolliseen musiikkiin. Mustaihoinen 
pappi vei hänet Harlemiin, mustan väes-
tönosan kirkkoon. Siellä hän piti pyhäkou-
lua ja siellä hän kohtasi iäkkäitä pelto-orjia, 
joiden nilkoissa oli yhä kahleen jäljet. Koke-
mus vakuutti hänet entisestään rasismin ja 
rotuvihan yhteensopimattomuudesta kris-
tinuskon kanssa. Kokemus vahvisti hänen 
uskoaan kristinuskon sosiaalisiin ja poliitti-
siin velvoitteisiin.

Saksaan Bonhoeffer palasi huhtikuus-
sa 1935 ja sai Berliinistä paikan pappisse-
minaarin johtajana. Parin vuoden päästä 
hallitus kielsi seminaarin, mutta se jatkoi 
toimintaansa maan alla. Bonhoefferin joh-
dolla seminaari koulutti pastoreita niin sa-
notulle Tunnustuskirkolle, joka vastusti 
kansalliskiihkoa ja rasismia. Bonhoeffer 
oli yksi tuon Tunnustuskirkon perustajista.

Tunnustuskirkon vaiheet olisivat tärkeä ja 
mielenkiintoinen oma aiheensa, josta ei kui-
tenkaan enempää tällä kertaa. Suomessa on 
tehty ainakin yksi Tunnustuskirkkoa koskeva 
väitöskirja vajaa 20 vuotta sitten.

Kirkkotaistelu

Saksan virallinen kirkko sen sijaan ajautui mu-
kaan kansallissosialistiseen aatemaailmaan. 
Kirkon sisällä toimi ryhmä nimeltään Saksa-
laiset kristityt. Herman Göring oli vaatinut 
saksalaisten kristittyjen konferenssissa 1933 
kaikkia Saksan kansalaisia, myös kirkkoa, 
noudattamaan natsimaailmankatsomuksen 
linjaa. Se alennustila, johon lopulta jouduttiin, 
on surullista luettavaa. Saksalaiset kristityt 
-ryhmittymä saarnasi kristinuskoa täydellise-
nä vastakohtana juutalaisuudelle. Raamatusta 
päätettiin poistaa Vanha Testamentti koko-
naan, Uutta Testamenttia luettiin valikoiden, 
sitä tulkittiin niin, että Jeesus oli arjalainen ja 
Jeesuksen mielestä juutalaiset olivat lähtöisin 
Saatanasta. Puhdas arjalainen ei hyväksynyt 
eikä kaivannut sovitusta juutalaiselta. Virsis-
tä piti poistettaman kaikki Israeliin viittaavat 
sanat jne.

Tyhmyys

Vankilakirjeissään Bonhoeffer kirjoittaa, mi-
ten toivotonta on keskustella sellaisen henkilön 
kanssa, joka on kylläkin älyllisesti normaali, mut-
ta tyhmäksi ryhtynyt tai tyhmäksi tehty. Henki-
lö toistaa itsepäisesti iskusanoja, joiden valtaan 
on joutunut. On sekä turhaa että vaarallis-
ta vakuutella jotakuta asemiinsa lukkiutunut-
ta ihmistä tosiasioilla. Hän ei ota vastaan 
informaatiota eikä tosiasioita, ”Emme enää mil-
loinkaan yritä saattaa tyhmää vakuuttuneeksi to-
siasioista; se on tarkoituksetonta ja vaarallista”.

Bonhoeffer päätteli, että tyhmistyminen saa al-
kunsa olosuhteesta, jossa on voimakas valta-
keskittymä, joko uskonnollinen tai poliittinen. 
Yksilöön kohdistuu suunnaton paine, ja jotkut 
sokaistuvat. On täysin selvää, että koukkuun jää-
neitä ihmisiä ei voi vapauttaa opettamalla heitä. 
Täytyy tyytyä siihen, että useimmissa tapauksis-
sa sisäinen vapautuminen on mahdollinen vasta 
ulkoisen vapautumisen jälkeen. Näillä sanakään-
teillä Bonhoeffer itse asiassa ilmaisee, että valta-
keskittymän on ensin poistuttava. 

Näin jälkikäteen voi todeta, että valtakeskittymän 
purku eli Saksan häviäminen sodassa ei kuiten-
kaan avannut kaikkien poliittisesti ”uskovaisten” 
silmiä. Lisäksi on nähty, että valtakeskittymiä 
syntyy vastakkaisellekin puolelle ja melkeinpä 
mille hyvänsä muullekin elämän alueelle. 

Pasifistista vastarintamieheksi
Ennen sotaa Bonhoeffer oli vielä puhunut gand-
hilaisen, pasifistisen vastarinnan puolesta. Ti-
lanteen kiristyttyäkin hän yritti ensin vaikuttaa 
väkivallatonta tietä. Mm. kaksi päivää Hitlerin 
valtaannousun jälkeen hän piti radiosaarnan, 
jossa varoitti henkilökultista. ”Se on epäjuma-
lanpalvelua”.

Myöhemmin, vieraillessaan v. 1941 Geneves-
sä, hän ilmaisi hylänneensä passiivisen vastarin-
nan. Nyt hän hyväksyi väkivallan äärimmäisissä 
tapauksissa. Sodanaikainen natsi-Saksa oli eh-
dottomasti moraalisen katastrofin keskellä ja ää-
rimmäinen tapaus, joka oli pysäytettävä vaikka 
väkivallan avulla.

Teoksessaan Etiikka Bonhoeffer sanoo, että 
kristitty voi joutua tilanteeseen, jossa kuuliaisuus 
evankeliumille ja Jeesuksen sanoille pakottaa hä-
net tekemään syntiä. Rakkaus ja totuuden seu-

raaminen voi johtaa tilanteeseen, jossa hänen 
on pakko rikkoa Jumalan käskyjä vastaan, va-
rastaa, pettää, valehdella ja jopa murhata.

Bonhoefferilla olisi ollut monta tilaisuutta pae-
ta maasta, mutta hän päätti jäädä ja tehdä voi-
tavansa. ”Vaikeneminen pahuuden edessä on 
itsessään pahuutta: Jumala ei pidä meitä syyt-
töminä. Puhumattomuus on puhumista. Teke-
mättömyys on teko”.

Bonhoeffer itse korosti, ettei hän pitänyt it-
seään syyttömänä. Hän totesi rikkoneensa 
Jeesuksen käskyä vastaan ja saavansa siitä oi-
keudenmukaisen tuomion viitaten Jeesuksen 
sanaan ”Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan 
hukkuu”. 

Bonhoefferin jälkimaine
Paljon muutakin voisi sanoa Bonhoefferin elä-
mänkulusta ja ajattelusta. Esimerkiksi hänen 
kuuluisat ilmauksensa ”kallis armo”, ”halpa 
armo” ja ”uskonnoton kristinusko ja ihmis-
kunnan täysi-ikäisyys” ansaitsisivat tulla käsi-
tellyiksi.   

Bonhoefferin vaikutus näkyi myöhemmin 
paitsi Euroopassa, niin ainakin Etelä-Afrikas-
sa apartheidin vastaisessa taistelussa ja Etelä-
Amerikan vapauden teologiassa.

Hyvyys, pahuus ja tyhmyys

Kun miettii hyvyyttä, joutuu miettimään pa-
huutta. Bonhoeffer kirjoitti, että hyvyyden 
vaarallisin vastustaja ei ole pahuus, vaan edellä 
kuvattu tyhmyys.  Hänen mukaansa me olem-
me tyhmyyttä vastaan aikalailla suojattomia.  
Pahuus sen sijaan pitää sisällään alun itsensä 
tuhoutumiseen. 
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1. 
Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.

2.
Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.

3. 
Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!

4. 
Kun pahan valta kasvaa ympärillä,
vahvista ääni toisen maailman,
niin että uuden virren sävelillä
kuulemme kansasi jo laulavan.

5. 
Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin.

Virsikirjan versio ei kuitenkaan ole ihan sa-
manlainen kuin Bonhoefferin runo, johon se 
pohjautuu. Virrestä puuttuvat runon säkeistöt 
2 ja 3, joissa puhutaan kärsimyksestä, ja suo-
mennos ei ole muutenkaan ihan alkuperäisen 
runon mukainen.  Runo sellaisena kuin An-
na-Maija Raittila on sen suomentanut, kuuluu 
näin:

1.  
Hyvien voimien uskolliseen suojaan, 
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Näin elän nämä päivät, luotan Luojaan, 
yhdessä käymme uuteen aikaan nyt.

2. 
Kivuillaan vanha kiusaa mieliämme, 
kuormallaan pahat päivät painavat.
Oi Herra, auta arkaa sydäntämme, suo rauha, 
jonka itse valmistat.

3. 
Ja karvaan kalkin jos suot juodaksemme, 
jos tuska vuotaa yli laitojen,
otamme kiittäen sen, säiky emme, 
rakkaasta kädestäsi saamme sen.

4. 
On vielä riemun päivä edessämme, 
auringon valo virtaa maailmaan,
muistamme mennyttä, ja elämämme, 
sinulle kuuluu silloin kokonaan.

5. 
Nyt annan yössä kynttilöiden loistaa, 
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelon poistaa. 
Jos mahdollista, yhteen meidät tuo.

6. 
Kun sankka hiljaisuus on ympärillä, 
vahvista kaiku toisen maailman,
suo kuulla kielillänsä ylhäisillä 
lastesi kiitosvirttä laulavan.

7. 
Hyvien voimien ihmeellinen suoja piirittää meitä, 
kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja. 
Häneltä saamme huomispäivänkin.

Runo

Virren 600 olemme tottuneet kuulemaan 
näillä sanoilla: 

Bonhoeffer puhui tyhmiksi ryhtyneistä ja 
tyhmiksi tehdyistä, tarkoittaen samalla si-
tä, että tyhmäksi tulemiselta pitää itseään 
varjella. Vanhastaan tiedetään, että meillä 
kaikilla on vahvistamistaipumus. Ihminen 
havaitsee ja korostaa helpommin sellaista 
todistusaineistoa, joka tukee hänen oletuk-
siaan, ja jättää vaille huomiota vastakkaisen 
informaation. Ihminen etsii todisteita, jotka 
tukisivat hänen oletuksiaan.

Bonhoeffer tuli myös siihen tulokseen, et-
tä ihmisen ei ole mahdollista olla tekemät-
tä mitään. Jopa silloin, kun ei sano tai tee 
mitään, sanoo ja tekee kuitenkin.  Martin 
Luther King on ilmeisesti ajatellut samaa 
sanoessaan, että pahuudessa pahinta ei ole 
se mitä pahat tekevät, vaan se että hyvät 
ovat hiljaa. 

Tekemisten ja tekemättä jättämisten välillä 
joutuu itse kukin välillä kamppailemaan. 

Kun muistelen kohtaamista Tampereen ase-
malla vuonna 2001, mieleeni nousee toi-
nenkin muisto kenties vieläkin kauempaa. 
Näyttelijä Veikko Sinisalo kuvaili eräässä 
ohjelmassa raakaa tilannetta, johon Bon-
hoeffer tovereineen oli vangittuna ollessaan 
joutunut. Bonhoefferin usko hyvyyden voi-
maan ei horjunut kärsimyksen edessä. Hän 
lohdutti vankitovereitaan näillä sanoilla: 
Olkaa turvallisella mielellä. Jumala näkee.
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Matti Koskinen. Kirja-arvostelu.

Idän ja lännen mestarit 
ja muita kirjoituksia teosofiasta, hengentieteestä ja tieteestä

Kirjoittaja: Antti Savinainen

Olenko enemmän hämmentynyt luettuani 
tämän kirjan kuin ennen? Jos niin on, selväs-
ti paremman tiedon pohjalta kuin aikaisem-
min. Antti Savinainen tarkastelee aiheitaan 
selkeällä, täsmällisellä tavalla monelta eri 
näkökulmalta. Hänen tapansa käsitellä asi-
oita paljastaa monipuolisen ja perehtyneen 
otteen. Hän on selkeä, suora ja asiallinen. 
Lisäksi Savinainen käsittelee kaikkia histo-
riallisia henkilöitä varsin lempeällä ja neut-
raalilla tavalla. Kirja on kaiken kaikkiaan 
mielenkiintoista, mukaansa tempaavaa lu-
ettavaa. Savinainen myös pohtii kirjassaan 
asioita useammasta näkökulmasta ja kertoo 
myös sen, milloin on kyse hänen omasta tul-
kinnastaan ja mielipiteistään. 

Jeesus Kristuksen arvoituksesta on ollut 
varsin erilaisia käsityksiä teosofisten opet-
tajien kesken. Kirjan I osa esittää historia-
tieteelliset perustelut sille, miksi Jeesus oli 
historiallinen henkilö ja tuo esille esoteeri-
sen kristinuskon (ruusuristiläisen ja antro-
posofisen) näkökulman Jeesus Kristukseen 
ja hänen merkitykselleen ihmiskunnan hen-
kisessä kehityksessä.
Kysymys mestareista on teosofeille tärkeä, 
koska jos mestareita ei olisi olemassa, ko-
ko Teosofinen Seura perustuisi huijaukselle. 

Tätä kysymystä ja Teosofisen Seuran (TS) his-
toriaa käsitellään eri näkökulmilta II osassa.
Tieteen ja teosofian kohtaamista pidettiin 
TS:n alkuaikoina tärkeänä. On asioita, joissa 
teosofia kohtaa hienosti tieteen (mm. kuo-
lemanrajakokemukset), mutta toisaalta teo-
sofian piirissä on esitetty tieteen alueeseen 
kuuluvia käsityksiä, jotka eivät kestä tieteellis-
tä kritiikkiä. Sekä teosofian kannalta onnistu-
neita kohtaamisia että tieteen parhaan näytön 
valossa virheellisiä käsityksiä tuodaan kirjassa 
rehellisesti esille.

Voi olla, että kirja on antoisampi, jos luki-
ja on jonkin verran perehtynyt teosofiaan ja 
antroposofiaan. Heille, jotka eivät näitä maa-
ilmankatsomuksia tai muitakaan henkisiä 
maailmankatsomuksia tunne, parempana joh-
datuksena ruusuristiläisen teosofian ajatteluun 
toimivat Savinaisen kirjoitukset Kuolemanra-
jatutkimus: tiede kohtaa Aikain viisauden ja 
muita kirjoituksia (2021).

Varsin mielenkiintoinen oli myös epilogi, 
jossa Antti Savinainen valottaa omaa tietään 
ruusuristiläiseksi. 

Suosittelen kirjaa kaikille.

Antti Savinainen 

IDÄN JA LÄNNEN MESTARIT 
Teosofiassa esitetään, että 

ihmiskunnan kehitystä 
ohjaavat mestarit, jotka 

ovat täydellistyneitä ihmisiä. 
Yleensä he toimivat 

taustalla, mutta Teosofisen 
Seuran perustajia inspiroi 

ja auttoi kaksi idän 
mestaria. 

Toisaalta 
ruusuristiläisyydessä ja 

antroposofiassa 
korostetaan 

Jeesus Kristuksen 
merkitystä ihmiskunnan 
henkisessä historiassa. 

FT Antti Savinainen pohtii 
tässä artikkelikokoelmassa 

Jeesus Kristuksen 
arvoitusta, idän ja lännen 

mestareita, teosofisen 
liikkeen historiaa sekä 

teosofian ja tieteen 
kohtaamista 

ruusuristiläisestä 
näkökulmasta. 

Savinainen on 
aiemmin julkaissut 
artikkelikokoelman 

Kuolemanajatutkimus: tiede 
kohtaa Aikain viisauden ja 

muita kirjoituksia. 

Ruusu-Ristin 
Kirjallisuusseura 2022 

128 sivua, 24 € 

Tilaukset: AATMA 09 693 3339, www.aatma.fi ja muista hyvin varustetuista kirjakaupoista 
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Eeva Rissanen

Valtio ja kirkko

Valtion ja kirkon täydellinen erottaminen 
toisistaan on ainoa mahdollinen toimenpide 
Hallitusmuodon takaaman uskonnonvapau-
den toteuttamiseksi. Yhden uskonnollisen 
käsityksen (tai kahdenkaan; Suomessa or-
todoksinen kirkko on toinen valtiokirkko) 
asettaminen suosituimmuusasemaan myön-
tämällä sille suoranaista taloudellista tukea 
esim. papiston palkkauksessa, vain julkisel-
le yhdyskunnalle kuuluva laaja verotusoike-
us, sen opettajien ja pappien kouluttaminen 
valtion kustannuksella valtion yliopistossa 
ja ennen muuta arvostamalla se muita maa-
ilmankatsomuksia paremmaksi ei voi olla 
sopusoinnussa uskonnon- ja mielipiteenva-
pauden kanssa. Hallitusmuodon säädöksestä 
huolimatta meillä Suomessa on, ellei kirjai-
mellisesti lakipykälien mukaan, niin käytän-
nössä pakkokirkko.

Ero olisi mielestäni onnellinen ratkaisu kum-
mallekin osapuolelle ja selvittäisi nykyistä il-
mapiiriä. Muutokset tuntuisivat tietenkin 
radikaalisilta, mutta samalla paljastuisi myös, 
kuinka laajalle ja kuinka sitkeästi yksi ainoa 
elämänkäsitys on hyväksytty vallitsevaksi yh-
teiskunnassamme. Koulujen uskonnonopetus 
lakkaisi, samalla pakolliset ulkokultaiset muo-
tomenot: aamuhartaudet, ruokarukoukset, 
päätöshartaudet, laumavaellukset kirkkoihin. 
Teologinen tiedekunta poistuisi yliopistos-
ta, missä sillä epätieteellisenä instituutiona ei 
olekaan mitään tekemistä. Siviiliviranomai-
sen toimittama avioliittoon vihkiminen tuli-

si ainoaksi yhteiskunnan kannalta päteväksi. 
Sairaaloiden potilaisiin kohdistuva uskon-
nollinen painostus lakkaisi, samoin armeijan 
pakkouskonnollisuus. Kirkon taloudellinen 
ja moraalinen yksinvalta hautausten toimit-
tamisessa päättyisi. Väestörekisterin pitäjältä 
saatava virkatodistus ei enää erottelisi ihmisiä 
heidän maailmankatsomuksensa mukaisesti, 
kuten nyt tapahtuu, kun siviilirekisteriotteen 
esittävä voidaan leimata siveellisesti ala-ar-
voiseksi, muka jonkin poliittisen mielipiteen 
kannattajaksi ja vastoin lakiakin virkaan tai 
tehtävään kelpaamattomaksi. – Pakkokirkol-
lahan on nyt mahdollisuus valtiovallan siu-
nauksen turvin puuttua mm. yllämainituissa 
tapauksissa myös niiden ihmisten yksityiselä-
mään, jotka eivät voi kirkon käsityksiä hyväk-
syä.

Nykyiset valtiokirkot joutuisivat samaan ase-
maan muiden uskonnollisten yhdyskuntien 
kanssa. Ne kokoaisivat piiriinsä ne jäsenet, 
jotka todella haluavat toimia kirkkonsa omak-
sumien periaatteiden mukaan. Uskonnol-
linen elämä niissä elpyisi ja syvenisi, kun ne 
pääsisivät laahaamasta mukanaan nyt seura-
kunnan enemmistön muodostamaa nimius-
kovien joukkoa. Kirkko kouluttaisi pappinsa 
ja muut työntekijänsä, vastaisi uskonnollisesta 
kasvatuksesta jäsentensä piirissä ja tietenkin 
suorittaisi mielensä mukaan esim. avioliiton 
ja hautauksen pyhittämistä vapaasti omien 
seremonioittensa mukaisesti. Jäsenet luon-
nollisesti kustantaisivat tämän toiminnan ja 

käsittääkseni ilomielin, jos he kerran ovat 
kirkkonsa edustaman elämänymmärryksen 
todellisia kannattajia. Papilla, joka nyt toimii 
valtion virkamiehenä turvatussa asemassa, 
olisi silloin kutsumuksensa mukainen elä-
mäntehtävä.

Ymmärrän, että valtion ja kirkon eroaminen 
toisistaan on vaikeaa, mutta käsitykseni mu-
kaan se tulee välttämättömyyden pakosta ta-
pahtumaan. Kirkko on solminut taloudellisen 
ja valtaliiton valtion kanssa, eikä rahasta ja val-
lasta mielellään luovuta. Mutta suurin vaikeus 
lienee siinä, että käsitteet kirkko ja uskonto 
samaistetaan, vaikka ne eivät ole identtisiä. 
Unohdetaan, että esim. evankelisluterilainen 
kirkko edustaa vain yhtä maailman suurista 
uskonnoista ja siitäkin – siis kristinuskosta – 
vain yhtä tulkintaa. Tämän vuoksi jokainen 
mielipide, joka uskonnonvapauden toivossa 
esitetään, katsotaan hyökkäykseksi uskon-
toa ja sen henkisiä arvoja vastaan, vaikka 
kysymyksessä olisi toive vapauttaa uskonto 
ihmisten luoman instituution, kirkon, holho-
uksesta.

Viime talvena arkkipiispa Martti Simojoki sa-
noi televisiohaastattelussa, että Kristuksen 
oppi on ikuinen, mutta että kirkko dogmei-
neen ja laitoksena ei voi olla pysyvä. Luen-
noidessaan äskettäisin Sanoma Osakeyhtiön 
toimittajakoulussa kirkon ja valtion suhteista 

hän sanoi mm. (Helsingin Sanomat 25.10.67): 
"Ajassa, jossa elämme, esiintyy voimakkaana 
ajatus sekulaarivaltiosta, joka ei ota kantaa 
maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin, ei 
tunnusta mitään uskontoa ja suhtautuu suvait-
sevaisesti kansalaisten erilaisiin uskonnollisiin 
kantoihin. Tässä on ehkä nähty vaara kris-
tinuskolle. Haluaisin kuitenkin korostaa, että 
sekulaarivaltion pohjana ovatkin ehkä eräät 
kristinopin keskeisimmät piirteet, erityisesti 
se, että uskonelämä perustuu vapaaehtoisuu-
teen, kaikkinainen pakko on vieras uskonnol-
le."

Lahden Kotikirkko -lehti, joulukuu 1967

Julkaistu myös Ruusu-Risti-lehdessä (2/1968)
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V. H. V.

Kunto ja miehuus

Kuka ei meistä muistaisi sitä nuoruutemme 
aikaa, jolloin sankaruus oli korkein ihanteem-
me ja miehuus ensimmäinen hyveistä! Kuinka 
sykkikään sydämemme, kun luimme entisajan 
urhoista, heidän taisteluistaan, voitoistaan ja 
kunniakkaasta kuolemastaan! Silloin ei mi-
kään kohtalo tuntunut meistä ihanammalta 
kuin ansaita heidän laillaan kuolemattomuu-
den seppele "kunnian tantereella". Jokainen 
on varmaan joskus elänyt mielikuvituksessaan 
mukana niinä aikoina, jolloin kansojen elämä 
oli täynnä alituisia sotia ja melskeitä ja jolloin 
ihmishengelle ei pantu korkeampaa päämää-
rää kuin saada kerran loistaa kirkkaasti niin 
kuin tähdenlento yössä ja sitten sammua il-
man tuskaa ja katkeruutta.

Kuinka tyhjältä ja kolkolta tuntuikaan maail-
ma, kun side otettiin silmiltämme ja me näim-
me elävämme aivan toisenlaisissa oloissa! 
Meidän päivinämme ei enää ole toivoakaan 
saada osoittaa taistelukentällä urhoollisuut-
taan ja sotatorvien raikuessa mitellä miekoilla. 
Sotien aika on mennyt, kansojen kehitys käy 
yleistä rauhaa kohti, ja milloin sotia vielä sat-
tuukin, niistä puuttuu kaikki runous ja ihan-
teellisuus. Niiden aiheena on harvoin mikään 
hyvä asia kummallakaan puolella – buuri-
sotakaan ei ollut tästä poikkeus – vaan taval-
lisesti nk. "kauppaedut". Ja mitä merkitsee 
tällainen sana? Se merkitsee, että valtiomie-
het kabineteissaan tekevät itsekkäitä laskel-
miaan ja olisivat valmiit tuhansien verellä ja 
kyyneleillä toteuttamaan mitä likaisimpia it-
sekkäitä tarkoitusperiä, jos yleinen mielipide 

ei vain hillitsisi heitä. Eikä nykyajan sodissa 
tule ensinkään enää kysymykseen mieskoh-
tainen urhoollisuus vaan taistelun ratkaisevat 
shrapnellien joukkolaukaukset, jotka yhdessä 
hetkessä voivat lakaista puhtaaksi laajan ken-
tän ja jättää jäljelle vain suunnattomia läjiä 
silvottuja, vaikeroivia, vääntelehtiviä ihmis-
ruumiita. Tällainen sota on yhtä häpeällinen 
voittajalle kuin voitetulle. Runoilijat eivät enää 
saa aihetta sotaisten urotekojen ylistämiseksi, 
vaan koko kansa tahtoisi mieluummin ikuises-
ti pyyhkäistä muististaan sen hirveän hetken, 
jolloin pikatykit olivat toimessaan. Sellaisia 
ovat nykyajan sodat.

Olivatko siis ne tunteet aivan vääriä, jotka sai-
vat meitä nuoruudessamme ihailemaan sotais-
ta kuntoa ja suuria sankareita? Ihailimmeko 
silloin julmuutta, itsekkyyttä, ihmisteurastus-
ta? Ei suinkaan. Siihen puoleen sodasta me 
tuskin kiinnitimme huomiota, vaan meidän 
mieltämme innostutti urhoollisuus sellaise-
naan. Me näimme siinä jotain jaloa, kaunista 
ja suurenmoista. Jos nämä tunteemme olisi-
vat olleet pelkkää harhaa, emme voisi ymmär-
tää, kuinka maailman suurimmat runoteokset, 
kuten Intian Mahabharata (Suuri Sota), Ho-
meroksen Ilias, germaanien Nibelungenlied, 
ranskalaisten Rolandin laulut, englantilaisten 
Ossianin runot ja monet, monet muut ker-
tovat sodista ja taisteluista ja ylistävät sanka-
riutta. Nämä suuret maailmaneepokset ovat 
sepitetyt ylevässä, usein uskonnollisessa hen-
gessä, ja samalla kun niissä herätetään intoa ja 
miehuutta, annetaan näille tunteille korkeam-

pi merkitys, annetaan aavistaa, että niillä on 
jokin jalompi tarkoitus.

Jotakin todellisuutta täytyy siis olla urhool-
lisuudessa, jota kaikki muinaisuuden kansat 
ovat pitäneet mitä suurimpana hyveenä. Ja jos 
teosofian valossa analysoimme eli erittelem-
me sitä, huomaamme, että sen ydin oikeas-
taan on itsekkyyden vastakohta: se on itsensä 
uhraaminen, oman henkensä halveksiminen, 
sen vaikutin on muiden puolustaminen ja 
auttaminen. Tosin tuo viimeinen vaikutin 
käy hyvin hämärästi esille ihmiskunnan var-
haisemmilla asteilla. Tuntuu usein siltä kuin 
sankareille olisi ollut jokseenkin yhdenteke-
vää, minkä puolesta taistelivat, kunhan vain 
saivat tilaisuuden päästä mittelemään voimi-
aan. Mutta ainakin yksi seikka kuuluu erotta-
mattomasti sankaruuteen: henkensä alttiiksi 
paneminen ja kuoleman halveksiminen. Tämä 
edustaa jonkinlaista tietoisuutta siitä, että ka-
toavainen persoonallisuus ei ole sellaisenaan 
minkään arvoinen vaan että se on olemassa ai-
noastaan ilmentääkseen jotakin korkeampaa. 
Siksipä soturi huudahtaa Iliaassa:

"Jos me pakenemalla tästä sodasta voisimme 
aina pysyä vanhenemattomina ja kuolemat-
tomina, niin enpä minä itse eturivissä kamp-
pailisi enkä yllyttäisi sinua miehiä tappavaan 
taisteluun. Mutta koska ihmisen edessä on 
tuhannet kuolemanaiheet, joita hänen ei tule 
välttää, niin käykäämme rintamaan hankkiak-
semme kunniaa jollekin muulle tai itsellemme. 
(XII: 322–327).

Maailmankirjallisuudesta voisi mainita luke-
mattomia esimerkkejä tästä samasta henges-
tä aina myöhäisimpään runoilijaamme saakka, 
joka laulaa:

Sorja on sotilaan hangella maata
päänalaisena kilpi ja vierellänsä kalpa

ja joka hetki ajatella: henkeni on halpa
mut pyrintöni pyhin
on syvä, kallis, suuri

ja ylpeä kuin jumalien uni.

Se "kunnia", jota sankari tavoittaa, eli se aa-
te, jonka hän tahtoo maailmalle paljastaa kuin 
loimuavana soihtuna, on nouseminen oman 
minuutensa yläpuolelle jonkin pysyvämmän 
nimessä. Näin ei voisi yksilö tehdä, jollei hän 
jo vaistomaisesti tuntisi olevansa osana josta-
kin häviämättömästä. Hän aavistaa sen kaik-
kiallisen lain, joka on kerran ilmaistu sanoissa: 
"ken henkeänsä rakastaa, hän kadottaa sen, 
mutta joka sen minun (so. ikuisen minä-tajun-
nan) nimessä kadottaa, hän voittaa sen".

Mutta jos kumpikin taistelija tavoitti saman 
aatteen ilmentämistä, niin oli oikeastaan yh-
dentekevää, kummalle jumalat säätivät voi-
ton. Sen tähden alkuperäisissä suurissa 
runoissa sankarit taistelevat taistellakseen ei-
kä vihollisia tuhotakseen. Niinpä äskeisessä 
Iliaan katkelmassa soturi yhtä mielellään suo 
voiton kunnian vastustajalleen kuin itselleen. 
Silloin ei ottelussa ollut mitään vihan tunnet-
ta, vaan se oli aseleikkiä. Se oli samanarvoista 
kuin poikien leikkisota, jossa ystävät ja viholli-
set ovat yhtä rakkaat. Pääasia on, että saadaan 
taistella, mitellä voimia ja harjoittaa rohke-
utta. Kokonaista kymmenen vuotta oteltiin 
Troijan edustalla, ja jonkun taistelijan kaatu-
minen oli niin harvinainen tapahtuma, että 
se mies mainitaan aina nimeltä. Ilias ei osoita 
minkäänlaista puolueellisuutta kumpaakaan 
taistelevaa puolta kohtaan, ja heidän välillään 
tuntuu vallitsevan molemminpuolinen kun-
nioitus. Myöhemmissä sankarirunoissa tämä 
aate himmenee yhä enemmän, mutta vielä 
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englantilaiset tarinat kertovat, kuinka taisteli-
jat ennen kamppailun alkua suutelivat toisiaan 
osoituksena siitä, ettei heidän välillään ollut 
mitään personallista vihaa.

Sotaa pidettiin tavallaan jonkinlaisena "orde-
aalina" eli "jumalan tuomiona". Se, jota suu-
rempi totuus kannusti, oli saava jumalilta 
voiman tätä totuuttaan todistaakseen. Ja jos 
ajattelemme rajua, villiä ihmistä, jossa kuo-
huvat kaikki elonvoimat runsaina, ei mikään 
voi häntä saattaa ihailemaan korkeampaa, ellei 
hän aivan ruumiillisestikin tunne itseään maa-
hanlyödyksi ja alistetuksi. Vasta silloin on hän 
valmis kuuntelemaan toista ja ottamaan op-
pia.

Mutta siinä tapauksessa ei sodassa ollutkaan 
tarkoituksena vihollisen tuhoaminen ja tap-
paminen. Hänet oli tehtävä vastustukseen ky-
kenemättömäksi ja sitten armahdettava, eikä 
suinkaan saanut etsiä hänen henkeään. Mitä 
ihmeellisimmät ovat ne säännöt, jotka rotum-
me ensimmäinen lainsäätäjä Manu antaa tule-
ville polville:

"Se, joka sodassa taistelee, älköön salatuilla 
aseilla eikä okapäisillä eikä myrkytetyillä lyökö 
vihollistaan, älköönkä käyttäkö tulella sytytet-
tyjä nuolia. Eikä hevosmies saa iskeä maassa 
kävelijää, eikä alistuvaa ja armoa pyytävää eikä 
hiukset valtoimenaan kulkevaa eikä istuvaa, 
eikä sitä, joka sanoo: ’minä olen vanki’. Eikä 
saa tappaa nukkuvaa, ei aseetonta, ei alaston-
ta, ei sitä, joka ei taistele, ei päällekatsojaa, ei-
kä sitä, joka ottelee juuri toisen kanssa, eikä 
sitä, jonka aseet ovat särkyneet tai joka on hä-
tääntynyt tai saanut vaikean haavan. Muistaen 
miehuuden hyvettä, näitä ei tule tappaa. Tämä 
todellinen ja ikuinen taistelijain laki on näin 
säädetty. Tästä laista älköön luopuko kshattri-

ja (soturi), joka sotii vihollista vastaan taiste-
lussa." (VII: 90–93,98)

Voimme sanoa, että nämä lait sisältävät sen 
korkeimman ihanteen, joka länsimaissa ker-
ran saavutettiin ritariaikana. Manu sanoo 
nimenomaan, että taistelu on luvallinen ai-
noastaan heikkojen ja turvattomien suojele-
miseksi väkivallalta ja vääryydeltä. Samassa 
tarkoituksessa ritarikin aseisti itsensä ja läh-
ti ulos maailmaan, suojellakseen heikkoja ja 
viattomia, missä hän niitä tapasi, ja yhtä jalo-
ja olivat hänen määräyksensä. Väärintekijäkin 
oli ihminen, joka oli voitettava tasaväkisessä 
ottelussa ja saatettava kunnioittamaan epäit-
sekkyyttä, kun se esiintyi sankaruutena. Mitä 
munkkien saarnat eivät milloinkaan olisi voi-
neet aikaansaada, sen aikaansaivat ritarit, jotka 
näyttelivät korkeamman ihmisyyden osaa en-
tisissä raakalaismaissa.

Mutta jos vähänkin ymmärrämme Manun 
lakien henkeä, huomaamme, että niiden mu-
kaan ovat sodat menettäneet ainaiseksi oikeu-
tensa heti kun tuliaseet keksittiin. Sen jälkeen 
ei ole ihmisillä mitään siveellistä oikeutta käy-
dä sotaa keskenään, sillä siinä tapauksessa he 
ovat villien kannalla, jotka pensaissa lymyten 
surmaavat toisiansa myrkytetyillä nuolilla. 
Siitä saakka on sota ulkonaisestikin katsoen 
rikos. Luoti tappaa, se ei edusta mitään voi-
maa eikä urheutta. Korkeintaan sen osuminen 
merkitsee hieman taituruutta, joka on saavu-
tettu mekaanisen harjoituksen avulla. Jos järki 
olisi kehittynyt tasaväkisesti ulkonaisen edis-
tyksen kanssa, tämä olisi pitänyt huomata. Jos 
vielä uudemmalta ajalta etsitään todellisen ri-
tariuden esimerkkejä, se voi tapahtua ainoas-
taan siten, että syrjäytetään historiallinen puoli 
ja kuvitellaan vielä taisteltavan käsikähmässä. 
Niinpä kun meidän "Vänrikissämme" esite-

tään puhdasta sankariutta ilman vastustajien 
vihaamista, sanotaan, kuten Kulnevista, vi-
hollisesta:

Syviä meihin haavoja
vaikk' usein pisti peitsellään,
on rakas meille maineensa

kuin meidän oisi hän;
ei lippu niin eik' isänmaa

voi veljeyttä vahvistaa
kuin miehuus yhteinen.

Tai lauletaan aitosuomalaisesta Munterista:

Niinkuin lapsi, vaikka harmaa,
vihas tuskin vihollista

kourin Munter ryssiänsä
niinkuin hampain mällejänsä survoi,

vatkas kaikin hetkin,
rakkaat toki kumpaisetkin.

Jos joku näitä runoja lapsille luetettaessa an-
taa heidän uskoa, että nykyajan sodissa on 
jotakin tätä vastaavaa, hän tekee suunnatto-
man historiallisen erehdyksen. Monet rau-
han ystävät odottavat, että kun keksinnöt 
menevät hävitysaseiden alalla vielä hieman 
edemmäksi, tulevat sodat olemaan mahdot-
tomia. Mutta oikeastaan se raja on jo kauan 
sitten käyty ylitse.

Merkitseekö tämä sitten, että itse miehuu-
den hyve on elänyt aikansa, että sitä ei enää 
tarvita? Kaukana siitä. Päinvastoin olemme 
nykyaikana lähempänä kuin konsanaan sen 
toteuttamisen mahdollisuutta. Nyt on jär-
kemme herännyt, emme enää tyydy lasten 
leikkiin, vaan kaipaamme todellisempaa. 
Itse asiassa oli "sankarikuolema" sangen 
kömpelö tapa miehuuden korkean hyveen 
ilmaisemiseksi, sillä kuolla saattaa jokainen, 

elää vain harva. Se oli yhtä lapsekasta kuin 
se hurja raivo, joka houkutteli ensimmäisiä 
kristittyjä keisariaikana kaikin tavoin ärsyt-
tämään viranomaisia, jotta saisivat tilaisuu-
den ansaita "marttyyrikruunun" ja osoittaa 
"rakkauttaan Kristukseen". Usein sattui, et-
tä tämä mieletön kuume tarttui sellaisiinkin 
katselijoihin, jotka eivät tienneet mitään kris-
tinopista, ja hekin pyysivät päästä osallisiksi 
samasta kunniasta. Järkevämmät kristilliset 
"isät" saivat panna kaiken tarmonsa liikkeel-
le hillitäkseen tätä kiihkoa, joka useinkin oli 
pelkuruutta, eli niin kuin Nietzsche sanoo: 
"väsymys, joka yhdellä hyppäyksellä tahtoo 
päästä loppuun, kuolonhyppäyksellä, poloi-
nen taitamaton väsymys".

Täällä länsimaalla on vielä tähän asti eletty 
liian paljon ulkomaailmassa ja luotettu sii-
hen, mitä silmillä nähdään. Itämailla, missä 
ihmiset ovat syventyneet itseensä, he ovat si-
sältään löytäneet todellisen urheuden. Mutta 
se on jotakin näkymätöntä, jotakin niin hie-
non hienoa, jota ihminen kokee vain suuren 
yksinäisyyden hetkenä seisoessaan silmästä 
silmään oman itsensä kanssa. Tai sitten se 
ilmenee tuona heltiämättömänä alituisena 
itsensä voittamisena, jota ei voi ulkoapäin 
havaita. Tällä tavalla kasvaa todellinen suu-
ruus, ja tämän edessä tuntee taistelusankari 
häpeällä oman heikkoutensa. "Suurempi on 
se, joka itsensä voittaa, kuin se, joka maail-
man voittaa."

Kun Swami Vivekananda, itämainen filoso-
fi, kuuli Buddhaa halvennettavan sillä, että 
Buddha ei kärsinyt ristillä, kuten Kristus, ih-
metteli hän länsimaalaisten pintapuolisuutta, 
koska ainoastaan tuollaiset järeät ulkonai-
set kidutukset tuntuivat heistä todellisilta. 
He eivät – sanoi hän – osaa käsittää jokai-
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sen pienimmän elämäntapauksen tärkeyttä 
ja kauneutta, he eivät osaa ymmärtää, mitä 
merkitsee vuosikausien, niin kymmenien, 
satojen elämänkausien yhtämittainen työs-
kentely saman päämäärän toteuttamiseksi, 
kuten Buddhasta kerrotaan. "Roomalais-
ten eläimellisyyteen" ei vaikuttanut mikään 
paremmin kuin kuvaus Jeesuksen fyysisistä 
tuskista. Ja kuitenkin ne ovat vain hetkelli-
senä, mitättömänä puolena suurten maail-
manuudistajien kieltäymyksestä.

Mutta meidän ihmisten ei tarvitse panna 
päällemme sellaista iestä kuin tuollaiset suu-
ret sielut ovat panneet. Me voimme aloittaa 
paljon vähemmästä. Me voimme ensin ko-
ettaa voimiamme ja todistaa urheuttamme 
siinä taistelussa, joka nykyaikana on astu-
nut sotien sijalle, so. taistelussa toimeentu-
lon puolesta. Tämä on nykyajan "sota", ja 
niin kuin sodassa ainakin siinä on hirveitä 
ponnistuksia, suunnattomia kärsimyksiä ja 
ihmishenkien ennenaikaista hukkaa. Ja juuri 
tässä taistelussa, jos missään, kaivataan to-
dellista kuntoa ja miehuutta.

Miltä tuntuisi, jos ihmiset tässä "leipätaiste-
lussa" alkaisivat noudattaa niitä yleviä tais-
telunohjeita, joita entisajan sankarit pitivät 
silmiensä edessä? Niistä oli ensimmäinen 
se, ettei vihollista saanut vihata, sillä hän-
kin taistelee samasta syystä kuin minäkin 
ja taistelu on meille kummallekin tarpeen, 
jotta ilmentäisimme sisäisiä voimiamme. 
Jollei olisi tätä hirveätä kamppailua ole-
massaolosta, pian kaikki kenties vaipuisivat 
velttouteen. Nyt miljonääri antautuu vallan-
himossa mitä hirvittävimpiin ponnistuksiin, 
kieltää itseltään kaikki elämän nautinnot ja 

mukavuudet, viettää niin uurasta elämää, 
että heikompi kuolevainen ei kestäisi sitä 
päivääkään. Hän nauttii vain itse taistelun 
jännityksestä, hän ei oikeastaan pyydä mi-
tään ansiota itselleen, eikä hän kulutettui-
ne hermoineen enää osaisikaan antautua 
lepoon ja nautintoihin. Tällaiset suuret ja 
voimakkaat henkilöt vievät koko kansan 
korkeampaan hyvinvointiin, ne auttavat 
keksinnöillään monien hyödyllisten uudis-
tusten aikaansaantia. Vasta heidän perilli-
sensä tuhlaavat tavallisesti mielettömällä 
tavalla tuskalla ja hieltä kootut varat.

Toiselta puolen jokainen työmies on pako-
tettu ja samalla myös oikeutettu ponnista-
maan kaiken tarmonsa luodakseen itselleen 
ja vertaisilleen onnellisia elämisehtoja. Täs-
tä syntyy alituisia työtaisteluja, ja vaikea on 
usein nähdä, mikä olisi kulloinkin oikea 
ratkaisu. Mutta silloin on vain muistettava, 
ettei koskaan taistelun hälinä saa valloittaa 
koko mielenrauhaa eikä saa unohtaa hen-
kisiä taistelunohjeita. Ei mitään kavaluutta, 
ei mitään kostoa, ei julmuutta saa harjoittaa 
sitä kohtaan, joka on pantu vastustajakseni. 
Ei sittenkään, vaikkapa varmasti tietäisin, 
että hän on väärässä. Täydellinen ritarilli-
suus pitäisi vallita kummallakin puolella, 
sillä oikeastaan elämäntaistelussa onkin pää-
asia, kuinka taistelee eikä mitä voittaa.

Elämäntaistelussa onkin pääasiallinen "vi-
hollinen", ainakin meidän maassamme, kai-
kille yhteinen, nimittäin suuri persoonaton 
luonto, jolta meidän täytyy voittaa tuskalla 
ja vaivalla elatuksemme. Tässä taistelussa 
on suurimmat hyveet kärsivällisyys ja iloi-
suus. Entisissä elämissä me ehkä sotaret-

killä vaelsimme vaikeita taipaleita, kärsien 
puutetta ja nälkää, ja koetimme pitää mie-
lemme virkeänä taistellessamme maamme 
ja kansamme puolesta. Nyt meidän ei enää 
tarvitse vuodattaa kenenkään verta, mutta 
taistelu on yhtä ankara, se kysyy yhtä lailla 
kieltäymystä ja rohkeutta.

Käytännöllistä miehuutta on vielä hyvin 
vähän kaikilla aloilla. Kun nuoret käytyään 
koulunsa joutuvat valitsemaan elämän-
uraa, on heidän ensimmäinen huolensa, 
kuinka he saisivat henkensä turvatuksi, ja 
he ovat silloin usein valmiita hyvinkin tun-
tuvasti tinkimään omantuntonsa kanssa. 
Siitä johtuu, että maailma pysyy aloillaan 
ja suurimmatkin yhteiskunnalliset valheet 

säilyvät ja versovat. Ei tulla ajatelleeksi, 
kuinka raukkamaisia me olemme entis-
ajan sankareihin verraten, jotka paljon vä-
hempien aiheiden takia astuivat kuolemaa 
kohti. Jos poistettaisiin monet ylimääräiset 
virkakunnat ja elinkeinot, joilla nyt muu-
tamat pitävät henkeään yllä, ei kansa tulisi 
yhtään köyhemmäksi, vaan kaikille riittäisi 
yhtä hyvin elatusta. Ja jos sen sijaan nuo 
vapaiksi päässeet käyttäisivät kykyään jo-
honkin suoranaisesti tuottavaan työhön, 
lisääntyisi yleinen pääoma tuntuvasti. Täl-
lainen "yhteishenki" on koko yhteiskun-
nan salainen koossapitäjä. Jos sitä olisi 
enemmän, kansa kohoaisi pian korkeaan 

kulttuuriin. Mutta yhteishenkeä emme voi 
luoda, ellemme ole valmiit, jos niin tarvi-
taan, kukin kohdallamme panemaan oman 
toimeentulomme, oman henkemmekin alt-
tiiksi. Tuhannet epäkohdat poistettaisiin, 
jos todellinen urheus kasvaisi meissä nuo-
ruudesta asti.

Valtiollisessa ja "isänmaallisessa" puolue-
elämässä on tähän saakka hyvin vähän il-
mennyt miehuutta. Harvoin uskalletaan 
puhua suoraa kieltä omien puoluelaisten 
kesken, paitsi milloin persoonallinen viha 
siihen yllyttää. "Puoluekuri" merkitsee or-
jamaista alistumista muiden auktoriteetin 
alle. Se on jäännöstä sodankäynnin varhai-
semmilta asteilta, jolloin sokeata "laumaa" 

johtajat komensivat minne tahtoivat. Ri-
tarien aate oli aivan toinen: ne taistelivat 
vain omaa sisäistä tahtoansa totellen. San-
kareita odottaa nykyinen aika enemmän 
kuin koskaan on odotettu.

Tietäjä − lokakuu 1911

Kieliasua uudistettu sisältöön puuttumat-
ta.

Etusivu Artikkelit
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Lupaus (Vaeltajalle)

”Katselit kerran taivaiden korkeudesta maan elämää – 
seutua, mihin syntyvä olit. 
Tiesi näit jo silloin ja ymmärsit, 
miksi sinun tulisi ihminen olla, 
se tieto aineeseen tuoda, joka välittömässä 
Ykseydessä on sinussa Sinä.
Ja niin kuin ukkosen jyrinä tai 
niin kuin metsien hiljainen humina tavoitti 
Ääni, täytti ja lävisti Sana: Muista!
’Minä muistan’, ah, lupasit silloin.
Miten helppoa luvata leväten autuudessa, 
ainaisen Hyvyyden helmassa: 
’Harhojen keskellä soihtuna käyden, 
valoa tuoden, 
onnea luoden kaikkeni annan!’
Taivainen lupaus sielusi sinetti. 
Vieläkö muistat?
Toista on kulkea usvassa, 
maassa kohdata sielunsa toisena, 
kohdata halujen pyörre, 
intohimojen väkevä poltto, 
vastavoimien imu, ihmisten pilkka, 
vallan ja maineen himot ja 
pyyteet, nautinnon veto ja viiltävä tuska.
Taivainen lupaus, vieläkö muistat?
Totuutta maailma pelkää, valoa vihaa. 
Joka sydämen ääntä seurata tohtii alistumatta, 
on kurja, syttyköön hänelle rovio, poltettakoon!
Tahdotko kaiken uhalla uskoa?
Eksynyt sielu, miksi et lepoa saa. 
Vieläkö muistat?
Ihmisen osuus on ristiriidasta nousten, 
taistellen tuoda taivainen siemen maiseen multaan, 
keskellä mudan ja liejun suojella Uuden Elämän uskon, 
Elämän toivon hentoa kukkaa.
Muistatko vihdoin?”

Sven Krohn

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

Sunnuntaisin klo 12:00

Yleisöesitelmät kevät 2022

  
06. 2.    Jarmo Anttila: Kuka auttaa meitä kuolemassa
13. 2.   Jukka Sarno: Tiedon tie vai sydämen tie 
20. 2.   Rauno Rinkinen: Suomalainen tietäjä koulutus
27. 2.   Aija Tuukkala: Esoteerinen Kalevala
06. 3.   Jarmo Ikola: Miksi juuri Ruusu-Risti?
13. 3.   Jari Jokilehto: Peruttu /-luettu Pekka Ervastin esitelmä
20. 3.   Marjo Krohn: Värien vaikutuksesta 
27. 3.   Ei luentoa: Teosofisessa seurassa, YTR seminaari klo 11-15
03. 4.   Jari Jokilehto: Vaikka minä puhuisin ihmisten 
  ja enkelien kielillä...
10. 4.   Jouko Sorvali: Enkelten lankeemus 
17. 4.   Pääsiäis Matinea
24. 4.  Marko Manninen:  Regius käsikirjoitus- 
  Keskiajan muurarien rajapylväät
01. 5.   Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin

Meditaatio su 10.30 ennen esitelmää. 
Tiedustelut Jarmo Ikola puh. 0505111773

Etsijäinpiiri maanantaisin  klo.18.00.  Alkaen 17.1, 31.1, 
14.2, 28.2, 14.2, 28.2, 14.3, 28.3, 25.4 ja 9.5

Tiedustelut Esko Keitaanranta puh. 0504533691
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Rauno Rinkinen

Suomalainen tietäjäkoulutus

Esitelmäni aihe Suomalainen tietäjäkoulutus 
tulee Pekka Ervastin kirjasta Kalevalan avain. 
Tuossa kirjassaan P.E. tuo esille vanhan suo-
malaisen kansanperinteen viisauden teosofian 
valossa. Tämän lisäksi lähdeaineistona olen 
käyttänyt Eeva Rissanen, Niilo Rissanen ja 
Sylvi Pöyry: Kalevala tutkimuksia.

Mutta ennen kuin vanhat suomalaiset aloitti-
vat viisauksiensa vuodattamisen, lausuivat he 
aloitussanat.

Mieleni minun tekevi,
aivoni ajattelevi,
lähteäni laulamahan,
sukuvirttä suoltamahan.
Virsiä virittämiä 
vyöltä vanhan Väinämöisen
alta ahjon Ilmarisen,
päästä kalvan Kaukomielen,
Joukahaisen jousen tiestä
Pohjan peltojen periltä,
Kalevalan kankahilta.
Niit´ ennen isoni lauloi
kirvesvartta vuollessansa;
niitä äitini opetti
väätessänsä värttinätä.

Edellytyksenä tässä on tietysti se, että näitä 
tietäjiä on ollut vanhojen suomalaisten kes-
kuudessa.  Nuo vanhat tietäjät tai runonlau-
lajat ovat henkilöitä, jotka ovat pitäneet yllä 
vanhaa perinnettä, joka itse asiassa on ollut 
jokaisen kulttuurin sisäinen keskus ja ylläpitä-
jä. Lähtöisin se on samasta lähteestä tai oksa 

samasta Elämän puusta mistä kaikkien ihmis-
kunnan viisaiden opetukset. Eikä pelkästään 
ihmiskunnan viisaiden, vaan koko univer-
sumin viisaiden. Niin kuin teosofiassa on, 
alkuperäinen tieto ja se, kuinka tuo tieto saa-
vutetaan, tuotu ihmiskunnan aamuhämärissä 
meille tiedoksi.

Meidän kansamme keskuudessa on sitä tietäjä-
henkilöä kutsuttu Väinämöiseksi. Käsitykseni 
mukaan nimi Väinämöinen on ollut jonkun-
lainen yleinen nimi, joka on annettu tietäjälle. 
Mutta se on myös nimi, joka on erään korke-
alle kehittyneen henkilön nimi, joka on otta-
nut tehtäväkseen kansamme kohtalon.

Kalevalasta puhuttaessa on aina syytä muistaa, 
että se on hyvin vertauskuvallinen esitys, jon-
ka voi tulkita eli avata seitsemän kertaa seitse-
mällä avaimella. Mitään yhtä ja ainoaa oikeaa 
tulkintaa ei ole. Jos tämmöisen vertauskuval-
lisen esityksen tulkitsee kirjaimellisesti, niin 
mennään pahasti metsään. Aivan kuten Raa-
matun, tai muiden vanhojen uskontojen ker-
tomuksien kohdalla on menty.

Hindulaisuutta on sanottu maailman van-
himmaksi uskonnoksi tai ikuiseksi uskon-
noksi ”sanaatana dharma`ksi”.  Sen mukaan 
voidaan päästä henkiseen tietoon joogaamal-
la. Se on henkisen koulutuksen tie vanhassa 
intialaisessa muodossa ja mitä ilmeisemmin 
vanhin ihmiskunnalle annettu henkinen kou-
lutus tie. P.E: ”Jooga täten ei ole mielikuvi-
tusta eikä spekulaatiota, vaan tiedettä.”  Tällä 

Ervast tahtoo sanoa, että jos ja kun tahdotaan 
etsiä henkistä tietoa, on olemassa keino, joka 
”tieteellisen tarkasti neuvoo, miten on mene-
teltävä.” Aivan kuten esim. vaikkapa mate-
maatikoksi opiskellessa on opettajan johdolla 
käytävä läpi eri kursseja ja harjoiteltava laske-
mista.

Kuten vanhassa Intiassa oli tietäjäkoulutus, 
on muissakin myöhemmissä kulttuureissa ol-
lut oma koulutustiensä, näin myös vanhoilla 
suomalaisilla oli sellainen.

Joogan tie

Haluankin tähän alkuun vertailun vuoksi esit-
tää jotain otteita tuon intialaisen tavan, eli 
joogan tien Patandshalin Joogasuutrojen mu-
kaan.

Patandshali esittää kahdeksan joogan astetta, 
joista ensimmäiset ovat: totuudenmukaisuus 
ja pidättyväisyys, toiset: ulkonainen ja sisäinen 
puhtaus ja askeettinen itsensä kieltäminen. 
Muodollisesti nämä eroavat toisistaan eri jär-
jestelmissä. Mutta aina ne korostavat sitä, että 
ihmisen täytyy olla tyytyväinen, rauhallinen ja 
riippumaton ulkoisista olosuhteista ja keskit-
tää koko tarmonsa korkeimman palvelukseen.

Sitten tulevat kuusi menetelmää, eli:
asento, hengityksen pidättäminen, huomion 
kääntäminen sisäänpäin, ajatuksen keskittä-
minen, mietiskely ja haltiotila.

Bhagavad Gita, vanha intialainen pyhä kir-
ja ohjaa ihmisiä salaiselle pyhyyden kaidalle 
tielle, joka jakaantuu kahteen osaan, eli val-
mistavaan tiehen ja varsinaiseen vihkimyksen 
tiehen.

Valmistava tie erotetaan neljään askeleeseen 
eli ominaisuuteen.
1. Viveeka, kyky erottaa todellinen epätodel-
lisesta
2. Vairaagyaa, välinpitämättömyys epätodelli-
sesta
3. Shatsampatti, kuusi hyvettä, jotka ovat
 a, sama, ajatuksen hillitseminen
 b, dama, käytöksen hillitseminen
 c, uparati, suvaitsevaisuus ja kärsiväl- 
     lisyys
 d, titiksha, kestävyys
 e, shradha, usko ja luottamus
 f, samaadhaana, mielen tyyneys 
4. Mumuksha, pelastuksen kaipuu

Mysteriot

Vanhat mysteriot jaettiin myös kahteen osaan: 
valmistaviin eli pienempiin (kuoleman)mys-
terioihin ja suurempiin, jotka olivat elämän 
mysterioita ja varsinainen vihkimyksen tie. 

Vanhassa Kreikassa oli mysteriot, joista kuu-
luisin lienee Eleusiin mysteerit, jotka olivat ns. 
suurempia mysterioita, joihin saattoi pyrkiä, 
kun oli käynyt läpi pienemmät Ateenan ulko-
puolella olevat. 

Eleusiin mysteereissä kuljettiin vähitellen kol-
men asteen kautta, jotka olivat
katharsis – puhdistus 
myesis – vaitiolo 
epopteia – näkeminen

Nämä sanat jo kuvaavat mysteerien luonnetta, 
niihin kuului sisäinen ja ulkoinen puhdistus ja 
vaitiolo. Ne oli pidettävä salassa ja ajan myö-
tä seurasi näkeminen, eli henkisen totuuden 
näkeminen.
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Pienemmät mysteerit eli kuoleman mystee-
rit olivat siis valmistavaa puhdistuksen tietä ja 
suuremmat, salaista vihkimyksen tietä. Niitä on 
sanottu myös kristusmysteerioiksi, joka on ro-
senkreutsilainen nimitys. Sanotaankin, että tällä 
nykyisellä kristillisellä ajalla asiat ovat hieman 
toisin. P.E: ”Mysteerit laitoksina ovat poiste-
tut, mutta mysteeriot ovat yhä olemassa ja niitä 
opitaan tässä inhimillisessä elämässä.”

Tällä viitataan siihen, että olemme nykyään eri-
laisessa asemassa, vähän kehittyneemmässä, 
kuin joitain tuhansia vuosi sitten. Osasta mys-
teeritietoa on tullut julkista, yleistä tietoa. Juu-
rikin mysteeriolaitosten ansiosta.

Kalevala

Samoin Kalevala on jakanut henkisen kehityk-
sen tien kahteen osaan, joista on käytetty nimiä 
kosintoretkeläisen tie ja samporetkeläisen tie.

Tuo ensimmäinen kosintoretkeläisen tie kä-
sittää saman puhdistuksen tien kuin oli ennen 
ns. kuoleman mysteereissä.  Voidaan myös 
ajatella, että ihmiskunta on osittain lähestynyt 
kuoleman mysteereitä mm. erilaisten lähinnä 
tieteellisten kuolema tutkimusten kautta.

Vaikka sanotaan, ettei ihminen voi päästä tie-
toon salaisesta tiestä (tiedon tiestä), ennen kuin 
on täysin suorittanut tuon pienempien mys-
teereiden eli puhdistuksen tien. Jonka muuten 
jokainen suorittaa kuolemansa jälkeen, vaik-
kakaan se ei jää ihmisen tietoiseen muistiin ja 
se tulee kuitenkin suorittaa maanpäällisen elä-
män aikana. Totuuden etsijä voi kuitenkin saa-
da vaikutteita ja inspiraatiota Samporetkestä 
eli korkeammista mysteereistä jo ennen kuin 
alemmat on kokonaan suoritettu. Mutta vihki-
myksen portti tai uudestisyntymisen kokemus 

avaa meille itsetietoisen tutkimismahdollisuu-
den korkeampiin mysterioihin.

Suomen kansan vanhat tarut pitävät myös sisäl-
lään enemmän tai vähemmän epämääräisiä käsi-
tyksiä ”melko hämäräperäisistä poppamiehistä, 
shamaaneista ja noidista, jotka selvästi edusta-
vat pimeätä ja synkkää, itsekästä ja taikauskois-
ta, eli pakanallista elämänymmärrystä.”(Niilo 
Rissanen)

Kalevalaiseen viisauteen teosofian näkökul-
masta syventyvä huomaa kuitenkin sen pinnal-
lisuuden.

Kalevalan syvällisen viisauden perustana on sa-
ma vakava ja nöyrä henki, jota muinaiset mys-
teerit edustivat. Esimerkkinä tästä on mainittu 
parantaja ukko, joka seisautti verenvuodon Väi-
nämöisen polvesta. Vaikka emme pitäisi häntä 
kovin korkeana tietäjänä, tuo hän kuitenkin 
esille sen kalevalaisen viisauden hengen, johon 
todellisten parantajien taidot perustuu.

En liiku omin lihoini,
liikun Luojani lihoilla,
en väiky omin väkini,
väikyn väellä kaikkivallan,
en puhu omalla suulla,
puhelen Jumalan suulla.
Josp`on mulla suu suloinen,
suloisempi suu Jumalan,
jospa on kaunoinen käteni,
käsi Luojan kaunihimpi.

Itse Väinämöinen, tietäjistä suurin opettaa:
Jumalass`on juoksun määrä,
Luojassa lopun asetus,
ei uron osoannassa, 
vallassa väkevänkänä.

Ansiotyöt
Ennen varsinaista tietäjäkoulutusta oli koke-
laan suoritettava ansiotyöt, jotka olivat tuon 
puhdistustien kulkemista. Kalevalassa ku-
vataan näitä kolme. Ilmarisen kohdalla tuli 
kyntää kyinen pelto, suistaa Tuonelan karhu 
ja tuoda Tuonelan hauki Tuonelan joesta. 
Lemminkäisen oli hiihdettävä Hiiden hir-
vi, suistaa Hiiden ruuna ja ampua Tuonelan 
joutsen. Vaikka nämä ansiotyöt poikkeavatkin 
toisistaan ovat ne sisällöltään samat, eli per-
soonallisuuden puhdistus ja Pohjolan häihin 
valmistautumista. Kalevala kuvaa ne kolmena 
talona eli tajunnantilana, jotka ovat päiväta-
junta, unitajunta ja sisätajunta. 

Kalevala kuvaa kuinka totuudenetsijä Lem-
minkäinen on näihin tutustunut. Jo matkal-
laan Pohjolaan hän käy kahdessa talossa. 
Ensimmäisessä talossa hän kysyy, onko siellä 
hänen rinnuksensa riisujaa, jolloin ”lapsi latti-
alta, poika portahan nenästä” vastaa ettei ole. 
Se on tämä meidän päivätajuntamme. Pel-
kästään siihen turvautumalla ei totuus löydy. 
Toisessa talossa samaan kysymykseen vastaa 
akka kiukaalta: ”Kyllä tässä talossa on niitä 
vaikka satoja” Tämä kuvaa mielikuvituksen 
unitajuntaa. Lemminkäinen toteaa, että ”Ois 
akka ammuttava, koukkuleuka kolkattava.” 
Kolmas talo on Pohjola, jossa on tupa täynnä 
soittajia ja tietäjiä, jotka ”Hiien virttä vingut-
tavat”. Täällä tulee vastaan Pohjan akka, jolta 
Lemminkäinen pyytää Pohjolan tyttären kät-
tä. Täällä myös rinnukset riisutaan. Täällä hän 
kokee korkeampaa tajuntaa, sitä tajuntaa, mis-
sä korkeampi minä on. Hän laulaa pois kaikki 
hiiden virren vinguttajat, mutta jättää mär-
kähattu karjapaimenen laulamatta. Mikä koi-
tuu myöhemmin Lemminkäisen kohtaloksi 
Tuonelan joella. Eli hän puhdistaa tajuntansa 

yhtä vähäpätöisenä pitämäänsä pahetta lu-
kuun ottamatta.

Kyinen pelto – Hiihtää hiiden hirvi

Tämän ansiotyön suorittaminen on päiväta-
juntamme puhdistusta. 

Hiiden hirvi on kuin kylmä talvinen ja sydä-
mestä riippumaton, välinpitämätön itsekäs 
ajatus. Se ei ole niin helposti hiihdettävissä, 
siihen tarvitaan apua luonnolta ja korkeam-
masta ymmärryksestä. Jolloin se vähitellen 
taipuu käskettäväksi.

Kyisen pellon kyntäminen kuvaa loogista ym-
märrystä, jonka on hiisi ennen kyntänyt. Se on 
ollut itsekkyyden ja pahan palveluksessa. Ih-
misen oma persoonallinen minä on koettanut 
sitä kasvattaa hyvään, mutta on jättänyt työn-
sä kesken, koska sen voi kyntää vain ilman au-
ranastumatta. 

Aura kultainen kuvoa,
hope´inen huolittele!
sillä kynnät kyisen pellon,
käärmehisen käännättelet.

P.E: ”Tao kultainen aura, s.o. muodosta it-
sellesi ajatustyön ja mietiskelyn avulla selvä-
piirteinen maailmankatsomus parhaimmista 
käsitteistä ja tiedoista, mitä voit itsellesi hank-
kia. Tällä tavalla puhdistat reaalisen minä-
si ajatussisältöä, ja kun mietiskelyssä uskosi 
kultaisella auralla kynnät ymmärryksen pel-
toa, saat ihmeeksesi nähdä, kuinka paljon 
on nostettava ”kyitä kynnökselle, käärmehiä 
käännökselle”. Mutta pukeudu samalla rehel-
lisyyden rautapaitaan ja totuuden teräsvöihin, 
ettet itsesi kanssa joudu ristiriitaan ja siten 
harhojen ja valheiden saaliiksi.”
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Toisena ansiotyönä on tuoda Tuonelan karhu, 
suistaa suen manalan, tuolta Tuonelan salosta 
tai kuten Lemminkäisellä ”Suistaa suuri ruuna, 
Hiien ruskea hevonen”.

Tämä on se toinen talo, jossa jo aikaisemmin 
akka kiukahalta oli todennut, että tällä on rin-
nuksen riisujia vaikka kuinka paljon. Tämä on 
se unitajunnan, mielikuvituksen ja tunteiden 
tajunta, jonka voima on suuri. Se on sama kuin 
alitajunta. Yleensä ns. sivistyneet ihmiset osaa-
vat pitää sen kurissa, vaikka se nukkuessa pää-
sisikin valloilleen. Vanha sanonta sanoo, että 
”älä herätä nukkuvaa karhua”. 

Hiljaisuuden ääni antaa ohjeen: ”Mieli on suuri 
todellisuuden tappaja, opetuslapsi tappakoon 
tappajan.”

Mielikuvituksen maailma on suuri ja eksyttävä. 
Tästä on monta esimerkkiä.

Tietäjän opetus on, että on opittava näkemään 
se järkiperäinen ajatus, joka kuvitellut tunteet 
asettaa. 

Kolmantena ansiotyönä Lemminkäisellä oli 
ampua Tuonelan joutsen Tuonelan joesta ja 
Ilmarisella nostaa suuri suomuhauki Tuonelan 
joesta. 

Lemminkäinen epäonnistui tässä tehtävässä, 
jota vastoin Ilmarinen onnistui ja saavutti kor-
keamman minänsä eli Pohjola neidon, Pohjo-
lan häissä.

Tämä viimeinen ansiotyö koskee siis sisätajun-
taa.

Niin sanotun okkultisen psykologian mukaan 
jaetaan sielulliset ilmiöt kolmeen luokkaan:

1. Hetkelliset ajatukset ja tunteet
2. Vaihtelevat, mutta kuitenkin pysyvämmät 
tunteet, mielialat, tunnelmat, mielikuvat, ideat 
ja ihanteet
3. Pysyvät ja luonteenomaisemmat vaistot, 
vietit, tavat, kyvyt, ominaisuudet ja intohimot.

Tämä jako vastaa tuota Kalevalan kolmea ta-
loa, joihin nuo ansiotyöt kohdistuu.

1. Hetkelliset ajatukset ja tunteet kuuluvat 
päivätajuntaan vaikkakin siihen vaikuttavat tai 
nousevat vaikutukset noista kahdesta muus-
takin.
2. Unitajuntaan kuuluvat tunteet, tunnelmat, 
mielialat j.n.e. ja siihen vaikuttaa myös päi-
vätajunnan heijastukset, samoin kuin sisäta-
junnan tavat ja vaistot
3. Tavanomaiset vaistot ja kyvyt kuuluvat var-
sinaisesti sisätajuntaan, joihin vaikutus toisista 
tajunnantiloista on heikko. (Siksi onkin vaikea 
päästä eroon vanhoista tavoista ja tottumuk-
sista ja kuten Lemminkäisellä edellisten inkar-
naatioiden karmasta.)

Lemminkäinen ei onnistunut tehtävässään 
ampumaan Tuonelan joutsenta, vaan hän 
kuolee Tuonelan joella märkähattu karjapai-
menen nuolesta. Lemminkäisen äiti hara-
voi palaset kasaan ja Lemminkäinen syntyy 
uudestaan entistä ehompana. Ilmarinen sen 
sijaan suoriutuu tehtävästään. Hän saa kor-
keammalta minältään eli Pohjolan neidolta 
ohjeen.

Taop´on tulinen kokko,
Vaakalintu valke´inen
Sillä saanet suuren hauin,
Tuonen mustasta joesta.

Tämä ohje koskee tekojen ja toiminnan elä-
mää. P.E: ”Suorita vain enemmän semmoisia 
tekoja, joista sinulle muodostuu apua kriitilli-
sinä hetkinä. Tee rakkauden ja laupeuden töi-
tä, ole avulias ja palvelevainen.”

Hän ”kiitää siten hyvien töittensä siivillä 
oman sydämensä portille. Hänen hyvä kar-
mansa auttaa häntä vaikeudet voittamaan.”

Samporetki

Kalevalan sankarit Väinämöinen, Ilmarinen 
ja Lemminkäinen lähtevät yhdessä hakemaan 
Sampoa. Siitä syntyy taistelu ja Sampo hajo-
aa. Tuo Samporetki kuvaa varsinaista tiedon 
tien kulkijan vaiheita. Ikuisen käyttövälineen 
Samporuumiin eli Aurinkoruumiin organisoi-
tumista ja sitä kuinka se lopulta hajoaa suure-
na uhrina koko ihmiskunnalle.

Ilmarinen on se Kalevalan sankareista, joka 
oli tuon Sammon takonut saadakseen Pohjo-
lan ihanan immen. Ilmarinen näin symboloi 
ihmiskunnan älyvoimia ja salaista viisautta.

Mikä sitten on Sampo?

P.E: Kalevalan avain s.133: ”Sampo on se 
salainen viisaus, jonka ihmiskunnan alkupe-
räiset tietäjät muualta toivat mukanaan, se 
salatiede, joka on ruumiistuneena tietäjien ja 
viisaiden n.s. Valkoisessa eli Salaisessa Veljes-
kunnassa ja sen näkymättömässä temppelis-
sä, joka ”ei ihmisten käsillä rakennettu ole”. 
Tämä käy ilmi jo Sampo-nimestä. Castrén 
kertoo kuulleensa ikivanhasta buddhalaises-
ta temppelistä, jonka nimi mongoolinkielellä 
on sampo, tibetinkielellä sangfu; jälkimmäi-
nen sana merkitsee ”salainen lähde”(kaikkeen 
onneen). On olemassa toinenkin tibettiläinen 

sana, johon mielestämme voi Sampoa verrata. 
Tämä on sampun eli zampun, joka on tibet-
tiläisten ”elämän puu”. Sillä on kolme juurta; 
ensimmäinen nousee taivaaseen korkeampien 
vuorten huipulle, toinen kulkee alas mana-
laan, kolmas pysyttelee keskivälillä ja ulottuu 
itään. Jos vielä tahtoisimme antautua kielitie-
teellisiin spekulatioihin, voisimme sanoa, että 
Sampo eli Sambo on sama kuin samboo eli 
samboodha, joka sanskritinkielisenä sanana 
merkitsee ”korkein tieto eli viisaus.” 

Onko tietäjiä ollut Suomessa?

Varmasti suurin tietäjä, ainakin minun tieto-
jen mukaan, on ollut Pekka Ervast. Hän ker-
toi, että oli ymmärtänyt Kalevalan viisauden, 
kun oli itse tullut vihityksi Kalevalaisiin mys-
terioihin. Muita eri tasoisia tietäjiä on elänyt 
Suomen kansan keskuudessa. Varmasti eräs 
on ollut Elias Lönnrot (1802-1884), joka ko-
kosi Kalevalan suomalaisista kansanrunoista 
vuodesta 1828 alkaen. Tutkijat esittävät, että 
ne eivät ole suoraan runonlaulajien laulamas-
sa muodossa, vaan niitä on muokattu ja yhte-
näistetty. Osan on jopa Lönnrot itse runoillut 
muodostamaan yhtenäisiä juonikuvioita. Tä-
mä ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteivätkö Ka-
levalan runot olisi vanhaa suomalaista perua 
ja viisautta. On sanottukin, että Lönnrot oli 
viimeisiä suomalaisia runonlaulajia. Ja hän-
tä innosti runojen keruuseen jokin suurempi 
henki, mihin hän myös itse on viitannut. Ka-
levalan suuri ”esille uneksija” Lönnrot uskoi, 
että Kalevalassa ilmeni esi-isiemme muinai-
nen sivistys, Suomen kansan muinainen us-
konto ja elämäntavat, henkiset pyrkimykset, 
ihanteet ja sankarit. Tämä Lönnrotin usko ja 
käsitys tarttui tuolloin myös muihin, ja nämä 
käsitykset levisivät myös rajojemme ulkopuo-
lelle.
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Tätä uskonnollis-runollista heräämistä 
seurasi toinen. Snellmannin valtiolliskie-
lellinen. Suomi oppi ikään kuin itseään 
tuntemaan ja nousi kansakuntien jouk-
koon. Tämä into on nyttemmin laantunut. 
Ehkäpä ei ole sellaisia tietäjiä näkösällä.

Eräs parantaja ja sanoisinpa jopa tietäjä, 
on elänyt meidän ajallamme, vaikkakin on 
jo edesmennyt. Hän oli Tapio Kaitaharju, 
johon tutustuin joskus 80-luvulla. Meil-
lä oli joitain yhteisiä projekteja aikoinaan, 
samoin kuin meillä oli yhteisiä tuttavia 
Ruusu-Ristissä, jota kautta tutustuimme. 
Paitsi että hän teki parannustyötä, hän 
myös kertoi ja kirjoitti mm. luonnon nä-
kymättömästä puolesta ja Suomen suvun 
menneisyydestä.

Eräs sukulaiseni teki sukututkimusta ja 
sain häneltä mielenkiintoista aineistoa mm.
Noita Juhana Rinkisestä

”Varsinainen tietäjä on ollut aikoinaan 
Yläkuonan Juhana Rinkinen, joka syyskä-
räjillä 1670 joutui selvittämään taikojaan 
oikeuden tuomarille. Kerimäen pitäjän ni-
mismies Lorentz Berg oli tarvinnut hänen 
loitsujaan apuna varastettujen verorahojen 
löytämiseen. Verorahoja sisältänyt kirstu 
oli varastettu Kuonanlahden rannalta, jon-
ne nimismies oli kirstun jättänyt. Juhana 
oli vuollut puutikun sen veneen laidasta, 
jossa varastettu raha-arkku oli sijainnut se-
kä heittänyt tikun kirkkomaalla avoimeen 
hautaan. Taika takasi sen, että varasta pii-
nattiin niin kauan kuin tikku lahosi hau-
dassa. Rinkinen kielsi käyttäneensä mitään 
loitsulukuja, mutta oikeudenkäynnissä 

kävi kuitenkin selville, että hän oli tur-
vautunut seuraavaan tuomiokirjan sivulle 
jäljennettyyn loitsuun:

”Emoinen Neitzyt Maria, Puhalla 
sulalla suulla, Herran hengellä
hyvällä. Lämpimällä läikähteellä,
Kielellä kirottimalla, Suulla
Murehettomalla, Toivo niitä
voiteita. Emoinen Neitzyt Maria,
Yheksiä voiteita, Yheksän meren 
ylitse, Meren puolen kymmenettä.”

Ilmeisesti Juhanan tietäjän taidot olivat 
lautamiesten tiedossa, mutta he eivät ha-
lunneet kertoa. Pitkien maanittelujen ja 
uhkausten jälkeen lautamies Heikki Ve-
näläinen myönsi, että monet hakivat Rin-
kiseltä apua hammaskipuihinsa ja muihin 
vaivoihinsa. Rinkisen tunnustus johti kuo-
lemantuomioon. Hänet tuomittiin usean 
ihmisen parantamisesta taian avulla rovi-
olla poltettavaksi. Tuomio oli alistettava 
hovioikeuden vahvistettavaksi. Yleensä se 
jätti tuomion vahvistamatta. Näin ilmei-
sesti myös tässä tapauksessa, sillä Juhana 
Rinkinen tavataan myöhemmin Kiteel-
lä. Rinkinen kuului siihen joukkoon, joka 
puoliammattimaisesti harjoitti parannus-
toimintaa ja muuta magiaa. Useimmat kuu-
luivat tilattomaan väkeen, mutta Rinkinen 
oli talollinen Yläkuonasta. Rinkisen kaltai-
sia parantajia oli ilmeisesti muitakin, mutta 
lähteet vaikenevat.”

Lähteet: Kerimäen historia, Säämingin his-
toria

Uudessa testamentissa sanotaan, että pyhä 

henki antaa toisille parantajan lahjat ja toi-
sille kielillä puhumisen lahjat. 

Ymmärrän tämän niin, että Pyhä henki 
on henkinen tietoisuus, vihkimys jonka 
totuuden etsijä voi kokea. Joillain herää 
parantajan lahjat, jolloin hän auttaa ja 
parantaa toisten sairauksia. Toisilla he-
rää kielillä puhumisen lahjat ja he osaavat 
puhua viisaita eikä suinkaan mitään epä-
määräistä puhetta, jota kukaan ei ymmär-
rä. Olen kuullut sanottavan, että Pekka 
Ervastilla oli kielillä puhumisen lahja, eli 
hän osasi kertoa vaikeita henkisiä asioita 
siten, että ne tulivat ymmärretyiksi. Hän 
puhui tavallisille suomalaisille selvällä 
suomen kielellä. Samoin ymmärrän, että 
jotkut puhetyöläiset, runoilijat ja kirjaili-
jat ovat puhuneet kielillä. Kieli on ollut 
heidän työkalunsa, jolla he ovat tuoneet 
ilmi henkisiä totuuksia. Näin myös vanhat 
suomalaiset runonlaulajat, jotka lopettivat 
laulunsa sanoihin:

Suuni jo sulkea pitäisi,
kiinni kieleni sitoa,
laata virren laulannasta,
Heretä heläjännästä.
Hevonenki hengähtävi
matkan pitkän mentyänsä

Tällä inhalla iällä,
katoavalla kannikalla.
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KUTSU  VUOSIJUHLAAN

Kaikki Ruusu-Risti ry:n jäsenet kutsutaan

Vuosijuhlaan Pääsiäisenä 15.4. - 17.4.2022

Ruusu-Ristin Temppeliin, Merimiehenkatu 31, Helsinki

Taivainen kauneus

Taivainen kauneus virtaa sydämiimme,
täytä sä sielumme tulellasi palavalla.
Salli oi Jumala laulumme, soittomme

korkeaa sanomaas tulkita ainiaan.

OHJELMA:

PITKÄPERJANTAI 15.4.
Klo 12.00  Vuosijuhlan avaus

Klo 15.00  Kahvitilaisuus
Klo 18.00  Installaatio; uusien jäsenien vastaanotto. 

(Ovet suljetaan klo 17.45!)
       

LAUANTAI 16.4.
Klo 11.00  Suurneuvoston sääntömääräinen vuosikokous

Klo 12.00  Ruusu-Ristin Neuvoston sääntömääräinen vuosikokous
Klo 15.00  Kansalliskongressi looshijäsenille

SUNNUNTAI 17.4. (PÄÄSIÄISPÄIVÄ)
Klo 10.00  Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry:n 

sääntömääräinen vuosikokous
Klo 12.00  Pääsiäismatinea; erillinen ohjelma

  Klo 14.00  Vuosijuhlan päätös

Avajaisten yhteydessä kootaan jäsenmaksun toinen erä.
Matineaa lukuun ottamatta tilaisuudet ovat maksuttomia 

ja tarkoitetut vain jäsenille.

Ruusu-Risti ry:n Johtaja ja hallitus toivottavat kaikki 
veljet sydämellisesti tervetulleiksi vuosijuhlaan!
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Ruusu-Risti ry Kirjallisuusseura

TIEDOTTAA

SUNNUNTAI 17.4. (Pääsiäispäivänä)

Klo 10.00   sääntömääräinen vuosikokous
Ruusu-Risti temppelillä

Merimiehenkatu 31, 00150 Helsinki

KAIKUJA TYHJYYDESTÄ

Niin moni mies nauttii äänensä
 ontosta kaiusta.
 Selitykset selittävät, kiellot
  kieltävät,
ja elämä on sitä myöten eletty.

Ei tämä yhteiskunta ole elämää,
vaan pronssisia ukkoja varten.
 Tämä on pysähtynyt tila,
kuin hidastetussa filmissä,
ennen kuin kaatuu lahonnut puu.

Kun vääryys ja epäoikeudenmukaisuus
 hallitsevat,
on  niiden kiellettävä oikeudenmukaisuus
  ja hyvä tahto.
 Siksi meilläkään ei ole oikeutta
   valita kohtaloamme,
ennen kuin luovumme taistelusta
            toisiamme vastaan.

Erik Gullman

TERVETULOA TUTUSTUMAAN TILOIHIMME
JA TOIMINTAAMME, VASTAAMME MIELELLÄMME

KYSYMYKSIINNE. Vaikka kahvikupposen äärellä!
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Yrjö Härkänen

Pääsiäismatinea

Viime joulukuun numerossa aloitin ”Jou-
lumatineassa” näin: ”Mikä lienee Jeesuksen 
syntymän ilmentyminen meille? Kun oikein 
tuntee ja ajattelee, voiko Jeesuksen, myöhem-
min Kristuksen syntymäjuhla olla meille läsnä 
joka päivä?”
                                                                 
Voiko Kristuksen kuolema ja taivaaseen astu-
minen olla myös Kristuksen syntymän juhla? 
- Voi! Jumalan Poika syntyy meille joka hetki 
mittaamattoman elämänsä ansiosta. Pääsiäi-
senä kulminoituu Jumalan perintö ihmiskun-
nalle. Ajan myötä syntyi Uusi Testamentti ja 
maailma muuttui.

Mutta muuttuiko tarpeeksi? Niin ei voi nyt 
sanoa kun katsoo ympärilleen ja itseensä. 
Haastetta on vielä rutkasti jäljellä. Ja niin oli 
tarkoituskin. Jumalan Poika haastoi ihmi-
set muutokseen, joka tapahtuu teosofisesti 
ilmaistuna kolmen ylimmän prinsiippimme 
käyttämisellä.  

Silloin Kaikkein Korkein vaatii meiltä paljon. 
Tuo paljon on uudistuminen ja sen vanhan 
hautaaminen, joka liittyy ihmiseen itseensä 
persoonana. Kaikkein Korkein ei ole kiin-
nostunut ihmisen persoonasta, vaan hänessä 
asuvasta rakkaudesta. Muutos on siis käynnis-
tettävä syvältä. Se on aina henkilökohtainen 
muutos. Ympäristön muuttaminen oikein on-
nistuu vain niiltä, jotka ovat astuneet läpi to-
tuuden ja viisauden portteja.

Jumalan Pojan jokainen elämänhetki oli täyn-
nä uudestisyntymää. Tähän vaikutti hänen 
kolmen ylimmän prinsiipin käyttö, toisin sa-
noen Pyhä Kolminaisuus (Isä, Poika ja Py-
hä Henki), jossa Jumalan Poika teki jatkuvaa 
vuoropuhelua Isän, sisäisen Poikansa ja Py-
hän Hengen kanssa. Näin Hän antoi esimer-
kin jälkeenjääville aina tähän päivään asti ja 
siitä eteenpäinkin. Mainittakoon, että kreik-
kalaiskatoliset ortodoksit käyttävät aina Pyhää 
Kolminaisuutta rukoillessaan.

Jumalan Poika, Jeesus Kristus on meissä kai-
kissa ihmisissä läsnä, aina kun me pyydämme, 
ja vaikka emme pyytäisikään, hän on matkas-
samme. Me jokainen olemme sukupuolesta 
riippumatta jumalan poikia. Olemme kukin 
tavallamme käyneet läpi ristinkuoleman. Ol-
kaamme sen arvoisia!

Kun kohtaat muutoksen hetken, tavoittele 
työkaluiksesi kolmea ylintä prinsiippiäsi, eli 
Pyhää Kolminaisuutta. Löydät itsesi positii-
visesta sisäisestä muutoksesta. Olet uudesti-
syntynyt jälleen ja sen hetken Pääsiäinen on 
alkanut. - Tee Pääsiäinen mahdolliseksi jokai-
sen muutoksen hetkessä ja niitähän on päivit-
täin! 

Hyvää Pääsiäistä!

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain

Iitti  •  Pauli Loikala  +35840 838 1017
Jyväskylä  •  Kirsi Toivonen  +35850 378 7335

Kuopio  •  Jouko Ikonen  +35850 341 8795
Lappeenranta/Taipalsaari  •  Paula Monto  +35840 590 4918

Oulu •  Vesa Raappana  +35844 279 6393
Porvoo  •  Jorma Aunela  +35840 969 2096

Rovaniemi  •  Marketta Mylläri  +35840 762 6454
Siilinjärvi  •  Ari Ihalainen +358405604984

Tampere  •  Alpi Ikäheimonen  +358400 238 769
Turku  •  Saara Lintera  +35841 451 0591
Vihti  •  Jukka Sarno  +35840 567 7485
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Pentti Tuominen:

Gnostilainen tie valaistumiseen

Kun kuulemme sanan ”valaistuminen” mie-
leemme tulee usein ensimmäisenä joku intia-
lainen guru tai mestari. Tämä on kuitenkin 
kovin suppea näkemys. Saamme moniulot-
teisemman kuvan aiheesta tarkastelemalla 
”valaistumisen” synonyymejä, kuten ”täydel-
listyminen”, ”sisäinen uudestisyntyminen”, 
”tietoisuuden kohoaminen” tai ”gnosiksen 
saavuttaminen”.  Kaikissa näissä on kysymys 
”Valon” löytämisestä.

Mitä ”Valo” tässä yhteydessä tarkoittaa? 
Fyysisenä ilmiönä valo on tosiasia vasta, kun 
katsoja näkee sen. Kaikki se, mikä ennen oli 
pimeää ja näkymätöntä, tulee näkyväksi vas-
ta valon myötä. Vaikka valo olisi jo meidän 
keskuudessamme, me emme näe sitä, jos 
pidämme silmämme kiinni. Jos joku kertoo 
syntymästä asti sokealle valosta, jota hän ei 
ole koskaan nähnyt, hänelle ei voi muodos-
tua minkäänlaista käsitystä siitä, mitä valo 
voisi olla, sillä hän on pimeydessä. Sokealle-
kin valo voidaan toki selittää vertauskuvien 
avulla, esimerkiksi kertomalla, että valo on 
hiukan sama asia kuin oivallus, jonka ihmi-
nen kokee silloin, kun on ymmärtänyt jonkin 
asian. Silloin se asia on valjennut tälle soke-
allekin henkilölle. 

Tieto ja viisaus pysyvät meille salattuina, jos 
tavoittelemme niitä ainoastaan kirjoja luke-
malla, erilaisia uskontoja harjoittamalla tai 
erilaisia esoteerisia astevihkimyksiä itsellem-
me keräilemällä. Ulkonaiset teot eivät avaa 
meille salaisuuksia. Tiedon Valon voimme 

saavuttaa ainoastaan silloin, kun sisäisesti 
avaudumme viisaudelle ja alamme elää sitä 
todeksi. Tieto ja tietoisuus Valosta on siis 
henkilökohtainen asia, koska se on samaa 
-kuin meidän elämämme. Tällaista tietoa ja 
viisautta ei mikään uskonto eikä veljeskunta 
voi pitää hallussaan, mutta ne voivat osoittaa 
meille tien, joka kulkee kohti tiedon ja viisau-
den Valoa. Minkään uskonnon sakramentit 
tai minkään veljeskunnan korkeatkaan asteet 
eivät sinänsä varmista tätä Valon löytymis-
tä. Jokaisen ihmisen omista ponnisteluista ja 
henkisestä kohoamisesta riippuu, kulkeeko 
hän oikeaa tietä ja pääseekö koskaan perille. 

Henkisessä ja hengellisessä mielessä Valon 
käsite näyttää tarkoittavan tietoisuutta ole-
vaisen perusteista ja Kaikkeuden Tietoisuu-
den säätämästä olevaisen prinsiipistä sekä 
kosmisesta järjestyksestä ja ihmisen paikas-
ta siinä. Valon ymmärtäminen antaa vas-
tauksen kysymykseen, mikä on se ikuinen, 
näkymätön ja käsittämätön, josta kaikki on 
saanut alkunsa, joka antaa kaikelle tarkoituk-
sen ja johon kaikki lopulta päättyy. Valon 
löytänyt myös oivaltaa, että ihmisen henki-
nen olemus voi lopulta olla yhtä Kaikkeuden 
Tietoisuuden (eli jumalallisen) kanssa. Valon 
problematiikkaan ei uskontojen opetuksissa 
eikä esoteeristen veljeskuntien rituaaleissa 
juurikaan anneta suoranaisia vastauksia, ai-
noastaan tiettyjä vihjeitä. Jokainen ihminen 
saa siis itse muodostaa käsityksensä Valosta 
henkilökohtaisten kokemustensa ja hengelli-
sen kypsyytensä mukaan.

Henkisen ja hengellisen kasvun opit kuvaavat 
Valon etsimistä ja etenemistä vähän kerral-
laan sitä kohti. Tämän pyrkimyksen sanotaan 
olevan elinikäistä pyrkimystä kohti Valoa – 
salaista tietoa ja tietoisuutta – mystistä etene-
mistä vertauskuvallisen henkisen temppelin 
portaikossa. Tämän henkisen temppelin sa-
notaan olevan ihminen itse. Etsinnän kohtee-
na olevan Valon ja kaikkien siihen liittyvien 
vastausten sanotaan lopulta löytyvän jokaisen 
ihmisen omasta sisimmästä.

Olisi helppoa käydä istumaan mukavasti, sul-
kea silmänsä ja antaa meditaation johdatella 
itseään oikean vastauksen luo. Mutta niin vain 
ei käy. Tarvitaan se matka. Ja siinä ilmeisesti 
onkin se koko juttu. Ilman matkaa ei tapah-
du henkistä kohoamista, eikä ilman henkistä 
kohoamista näe omaan sisimpäänsä. Ja vasta, 
kun on nähnyt itsensä, voi nähdä kaikki muut-
kin, sillä me kaikki olemme yhtä. Siinä on ih-
misyyden paradoksi. 

Mitä on gnostilaisuus?

Gnostilaisuuden ytimessä ovat oppi gnosik-
sesta ja ykseydestä. Ne tunnettiin henkisen 
kehityksen oppeina muinaisen Egyptin mys-
teerikouluissa jo 2500-luvulla eaa. Gnosti-
laisuus muotoutui hengelliseksi filosofiaksi 
Lähi-Idässä ja mm. Assyrian vanhassa uskon-
nossa 700-luvulla eaa. oli gnostilaisuuden kes-
keisiä piirteitä, kuten professori Simo Parpola 
on tutkimuksissaan todennut. Platonin tie-
detään 400-luvulla eaa. opiskelleen 13 vuotta 
Egyptissä muun muassa Heliopoliin mystee-
rikoulussa ylipappi Sechnuphiksen oppilaana. 
Sieltä ovat peräisin Platonin opit mm. demiur-
gista, sielun tiestä jumalten maailmasta aineen 
maailmaan ja takaisin sekä jälleensyntymästä, 
jotka opit tulivat myös osaksi gnostilaisuut-

ta. Edellä mainittujen hengellisten opetusten 
pohjalta syntyi 300-luvulla eaa. Mesopota-
miassa Eufrat- ja Tigris-virtojen alajuoksun 
varsilla uskonnollinen liike, jota alettiin kut-
sua mandealaisuudeksi. Se oli ensimmäinen 
antiikin ajan uskonnoista, jota nykytutkijat 
pitävät selkeästi gnostilaisena. Liikkeen nimi 
tulee aramean kielen sanasta ”manda”, joka 
tarkoittaa ”tietoa”. Mandealaisuus on voimis-
saan vielä tänäkin päivänä ja sen harjoittajia 
on mm. Suomessa.

Mandealaisuuden vaikutuksia löydämme mm. 
essealaisuudesta ja myös Jeesuksen opetuksis-
ta.  Alkukirkon usko oli perusteiltaan gnosti-
laista, mutta katolinen kirkko vastusti sitä ja 
valitsi sen tilalle Paavalin luoman kristinus-
kon, julistaen gnostilaisuuden "harhaopiksi". 
Ensimmäisinä vuosisatoina syntyi lukuisia 
gnostilaisia suuntauksia, joista merkittävimpiä 
olivat setiläisyys, valentinolaisuus ja manike-
alaisuus. Keskiajan tunnetuimpia gnostilaisia 
olivat kataarit, jotka katolinen kirkko julmasti 
tuhosi. 

Gnostilaiset seurakunnat joutuivat kilpaile-
maan kristinuskon kanssa Jeesuksen sano-
jen oikean tulkitsijan asemasta. Gnostilaisiin 
evankeliumeihin oli tallennettu se, mitä Jee-
sus oikeasti opetti, mutta katolinen kirkko tu-
hosi nämä kirjoitukset lähes kaikki. Onneksi 
osa niistä ehdittiin kätkeä salaiseen paikkaan 
Egyptin Nag Hammadiin, josta ne löydettiin 
1945, joten nyt voimme niistä lukea, mitä Jee-
sus todella opetti.

Gnostilaisiksi on kahden vuosituhannen ai-
kana sanottu satoja erilaisia uskonnollisia 
ja filosofisia yhteisöjä sekä niiden esoteeri-
sia opetuksia. Näillä eri yhteisöillä ei ole ol-
lut yhteistä, kanonisoitua oppia, vaan ne ovat 
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poikenneet toisistaan hyvinkin paljon. Yh-
distävinä tekijöinä gnostilaisuuden leimaa 
kantaneilla uskonnollis-filosofisilla liikkeil-
lä ovat kuitenkin olleet oppi kaikkeuden yk-
seydestä sekä käsitykset ihmisen henkisestä 
perusolemuksesta ja ihmiseen kätkeytyvästä 
jumalallisesta ”kipinästä”, samoin kuin ihmi-
sen henkisen ja hengellisen kohoamisen prin-
siippi, jonka päämääränä on saavuttaa gnosis 
eli tietoisuus ihmissielun jumalallisesta alku-
perästä sekä kohottaa ihmisen tietoisuus kohti 
jumalallista tietoisuutta. Viimeksi mainittu tar-
koittaa henkistä transformaatiota eli vaatimus 
alemman itsen kehittämisestä, mitä on pidetty 
gnosiksen saavuttamisen edellytyksenä. 

Kreikankielen sana gnosis tarkoittaa tietoa, 
mutta se ei ole sellaista älyllistä tai käsitteel-
listä tietoa, jota voimme oppia kirjoista taik-
ka opettajan, mestarin tai gurun avulla, vaan 
gnosiksen saavuttaminen tarkoittaa sellaista 
muuttunutta tietoisuuden tilaa, jonka ihminen 
voi saavuttaa vain omakohtaisen mystisen ko-
kemuksen kautta. Sitä voi verrata esim. intia-
laisen filosofian ”valaistumiseen”.

Millainen on gnostilainen sielukäsitys?

Tässä välissä lienee paikallaan lyhyt kuvaus 
gnostilaisesta sielukäsityksestä, jotta ymmär-
täisimme, mistä ”gnostilaisessa valaistumi-
sessa” on kysymys. Gnostilaiset ajattelevat, 
että ihminen koostuu ruumiista, hengestä ja 
sielusta. Ruumista sanotaan sielun kulkuväli-
neeksi tai vaatteeksi, johon sielu on pukeutu-
nut. Hengen sanotaan elävöittävän ruumiin, 

olevan sen elämänenergiaa ja ”kulkuvälineen” 
polttoainetta. Sielun sanotaan olevan ihmi-
sen todellinen olemus, hänen tietoisuutensa. 
Kaikkien sielujen alkuperän uskotaan olevan 
jumalallisessa Valon maailmassa (Täyteydes-
sä), jossa sielut ennen inkarnoitumistaan elä-
vät androgyyneinä valo-olentoina (aioneina). 
Kun tulee aika, aionista virtaa toinen puoli-
kas sieluksi valittuun fyysiseen kehoon, ja sen 
toinen puolikas (”taivaallinen kaksonen”) jää 
Valon maailmaan toimien sieltä käsin kehoon 
virranneen sielun opastajana. Inkarnoiduttu-
aan sielu kuvittelee olevansa tuo ruumis, jol-
loin sille syntyy väärä minä-tunne, ja se alkaa 
tuntea kehollisia mielitekoja. Sielu on ihmisen 
alempi itse eikä se heti ole tietoinen korke-
amman Itsen (”taivaallisen kaksosensa”) ole-
massaolosta. Vasta kun tapahtuu herääminen, 
sielu tajuaa korkeamman Itsensä olemassa-
olon, ja alkaa pyrkiä sen yhteyteen. Tämän 
yhteyden saavuttaminen vaatii kehollisuuden 
voittamista, mikä tapahtuu yleensä vasta use-
an jälleensyntymän kautta.

Gnostilaisuudessa uskotaan, että kuoleman jäl-
keen sielu vapautuu aineellisen kehon kahleista 
ja suuntaa kohti Valon maailmaa, palaa takaisin 
kotiin. Valon maailmassa sielu (tietoisuus) yh-
distyy kaksospuolikkaaseensa ja tuo mukanaan 
sen kokemuksen, jonka yksi elämänkierros 
voi tarjota. Valon maailmassa sielun äskeinen 
elämä arvioidaan. Jos ”punnituksessa” havai-
taan, että sielu ei ole vielä kylliksi kehittynyt, 
sen koulutus jatkuu. Aluksi aioni jatkaa Valon 
maailman koulun seuraavalla ”teorialuokalla”, 
jossa se edelleen kehittyy valo-olentona. Sen 
jälkeen se saa syntyä uudelleen sieluksi johon-
kin toiseen ihmishahmoon voidakseen kehittyä 
lisää. Gnostilaiset uskovat siis sielujen jälleen-
syntymään. He sanovat, että ihmisen kuolema 
ei ole loppu, vaan portti uudelle elämän koulun 

luokalle. Kun sielu (aioni) on riittävän monta 
kertaa elänyt eri ihmiskehoissa ja eettisesti oi-
kealla elämällä kehittynyt riittävän korkealle 
henkiselle tasolle ja saavuttanut gnosiksen, se 
vapautuu materiaalisen maailman ja ihmismie-
len rajoituksista. Tämän jälkeen sielu (aioni) on 
täydellistynyt eikä sen enää tarvitse inkarnoitua 
aineen maailmaan, vaan se saa jatkaa kehitty-
mistään Valon maailmassa, jossa sitä odottaa 
yhä korkeampia tietoisuuden tiloja henkisenä 
olentona.

Gnostilaisuus ei ole pelastususkonto, joskin sa-
naa ”pelastus” joskus käytetään tarkoittamaan 
kohoamista Valoon ja gnosikseen. Silloin gno-
sista sanotaan pelastavaksi tiedoksi. Gnosti-
laisuuden keskeisin ajatus on, että jokaisella 
ihmisellä on mahdollisuus päästä Valoon. Tätä 
täydentää usko karman lakiin, eli usko siihen, 
että ihmisen teot vaikuttavat siihen, mitä ihmi-
selle tai hänen sielulleen tapahtuu tässä tai kuo-
leman jälkeen seuraavassa elämässä. Jokainen 
joutuu lopulta kohtaamaan tekojensa seurauk-
set – hyvät ja huonot. 

Tässä on syytä tuoda esille se, että gnostilai-
set eivät näe ihmisen harjoittamalla uskon-
nolla tai esimerkiksi kirkkoon kuulumisella 
tai kuulumattomuudella olevan mitään vai-
kutusta siihen, miten sielulle käy kuoleman 
jälkeen. Heidän mielestään siihen vaikuttavat 
vain ihmiselämän aikaiset teot, sanat, aja-
tukset ja asenteet. Ikuinen kadotus eli Hel-
vetti ei kuulu gnostilaiseen ajatteluun, vaan 
kaikkien ihmisten uskotaan lopulta pääsevän 
Valon maailmaan. Kuten tästä huomataan, 
muun muassa hindulaisten ja teosofien sie-
lukäsitys muistuttavat melko selvästi gnosti-
laisia käsityksiä. Carl G. Jung onkin sanonut, 
että teosofia on gnostilaisuutta hindulaisissa 
vaatteissa.

Gnostilainen filosofia ei keskity pelkästään 
tuonpuoleisiin kysymyksiin, vaan se pitää pal-
jon tärkeämpänä sitä, mitä ihmiset tekevät ja 
ajattelevat tässä elämässä. Gnostilaiset pitä-
vät Valon ja Kosmisen Tietoisuuden maail-
maa eli aineetonta Valon valtakuntaa sielujen 
syntymäpaikkana ja kotina. He sanovat, että 
kun sielut syntyvät aineelliseen maailmaan, ne 
unohtavat todellisen alkuperänsä ikään kuin 
niiden tietoisuuden eteen vedettäisiin verho. 
Tällöin sielut eivät enää käsitä, mistä ovat tul-
leet, keitä he ovat olleet, mihin ovat joutuneet, 
minne ovat matkalla ja mikä on heidän mat-
kansa tarkoitus, mitä on syntymä, mitä on uu-
destisyntyminen ja mitä on jälleensyntyminen, 
eli sieluilta katoaa tällöin gnosis. Gnostilaiset 
sanovat, että kun ihmiset elinaikanaan ovat 
heränneet henkiseen kehitykseen ja haluavat 
uudistua sisäisesti sekä tehdä parannuksen, 
heillä on mahdollisuus uudestisyntyä ja löy-
tää jälleen kadonnut gnosis jo tässä elämäs-
sä. Sitä varten heidän tulee luopua aineellisten 
tarpeittensa ensisijaisuudesta, oppia syvälli-
sesti tuntemaan todellinen, ikuinen Itsensä 
sekä sisimpäänsä kätketty jumalallinen voima, 
ja ymmärtää, että rakkaus on kaiken täytty-
mys, ihmiselämän tarkoitus ja elämän laki. 
Tätä viimeistä vaihetta he kutsuvat gnosiksen 
jälleenlöytämiseksi. Heidän mukaansa, kun 
ihmiset ovat löytäneet gnosiksen, he voivat 
asua Valon valtakunnassa jo tässä elämässä. 
Sillä he tarkoittavat sitä muuttunutta tietoi-
suuden tilaa, joka tuo jumalallisen rakkauden 
ihmisten sydämiin ja säteilee myös heidän lä-
himmäistensä keskuuteen. Valon valtakunta 
näin määriteltynä vastaa kristittyjen Jumalan 
valtakunnan käsitettä, jota myös Jeesus opetti 
sanoessaan, että ”Jumalan valtakunta on tei-
dän keskellänne ja sisällisesti teissä”. Ja vielä 
on sanottava, että tämän Valon valtakunnan 
ei uskota olevan missään pilvien yläpuolisessa 
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taivaassa, vaan sen uskotaan olevan sisäises-
ti meissä. Se on siis tässä, mutta eri ulottu-
vuudessa kuin meidän arkinen maailmamme.

Polku gnosikseen

Varhaista gnostilaisuutta tutkinut englantilai-
nen professori Elaine Pagels sanoi kirjassaan 
”Gnostilaiset evankeliumit”, että ”Gnostilai-
set olivat vakuuttuneita siitä, että ainoa kei-
no vapautua kärsimyksestä, on tunnistaa ja 
tunnustaa ihmisen paikka ja kohtalo maail-
mankaikkeudessa. Gnostilaiset omistautuivat 
täysin henkilökohtaiselle, sisäiselle matkalle, 
koska uskoivat, että vastaukset löytyivät ih-
misen sisimmästä.”

Monet gnostikot historian saatossa ovat ker-
toneet, että heidän sisimmässään uinuvan 
”jumalallisen kipinän” herääminen oli tapah-
tunut vasta voimakkaan henkilökohtaisen, 
mystisen kokemuksen myötä.  Esimerkiksi 
toisella vuosisadalla elänyt gnostilainen kirk-
koisä Valentinos kertoi, että vaikka hän oli 
saanut perimätietona salaisia opetuksia, hä-
nen oman gnosiksensa lähteeksi tuli lopul-
ta eräs hänen oma uskonnollinen näkynsä. 
Vasta sen yhteydessä hän saavutti gnosiksen. 

Haluaisin tämän artikkelin lopuksi kertoa 
tarinan eräästä tunnetusta vastaavasta ”va-
laistumisen” kokemuksesta, jollaiset ovat 
tyypillisiä nykyajankin gnostikoille. Ky-
seessä on kanadalaisen psykiatrin Maurice 
Bucken henkinen kokemus. Bucke kertoo 
35-vuotiaana olleensa eräänä iltana vuonna 
1872 palaamassa maaseudulta takaisin Lon-
tooseen hevosrattailla ystävänsä kanssa. Kes-
ken matkan hän koki jotain yllättävää, joka 
muutti hänen elämänsä. Hän alkoi kirjoittaa 
siitä kirjaa, mutta sen valmistuminen kesti 29 

vuotta. Kirja ilmestyi vuotta ennen Bucken 
kuolemaa. Vuonna 1901 ilmestyneessä kir-
jassaan “Cosmic Consciousness: A Study 
in the Evolution of the Human Mind” 
Bucke kertoo kokemuksestaan näin:

”Matka kuomullisilla hevosrattailla eteni 
verkkaisesti. Olin hiljaisessa, melkein passii-
visessa tilassa. Yhtäkkiä, ilman minkäänlaista 
varoitusta, huomasin olevani ikään kuin lie-
kinvärisen pilven ympärillä. Hetken ajattelin, 
että oli syttynyt tulipalo, mutta samalla het-
kellä tajusin, että se valo oli minun sisälläni.
Välittömästi sen jälkeen minuun tuli valta-
van ilon tunne, jota seurasi älyllinen valais-
tuminen, jota on aivan mahdotonta kuvailla. 
Aivoihini virtasi hetkellinen salama – juma-
laisen loiston välähdys, joka on siitä lähtien 
keventänyt elämääni. Sydämelleni putosi pi-
sara jumalaista autuutta, josta jäi minuun siitä 
eteenpäin pysyvä taivaan jälkimaku.

Näin ja tiesin, että kosmos ei ole kuollutta ai-
netta vaan elävää läsnäoloa, että ihmisen sie-
lu on kuolematon, että maailmankaikkeus on 
niin rakennettu ja järjestetty, että ilman mi-
tään poikkeusta kaikki toimii yhdessä kaikki-
en parhaaksi, että maailman perusperiaate on 
se, mitä kutsumme rakkaudeksi, ja että kaik-
kien onnellisuus pitkällä aikavälillä on ehdot-
toman varmaa.

Opin siinä muutamassa sekunnissa, jonka 
valokokemus kesti, enemmän kuin kaikkina 
edellisinä opiskeluvuosinani, ja opin sellaista, 
mitä mikään tutkimus ei olisi koskaan voinut 
opettaa.”

Bucke ei heti kirjoittanut muistiin kokemuk-
sensa yksityiskohtia ja tulkintaa. Tämän hän 
teki vasta parikymmentä vuotta myöhemmin 

ja vasta sen jälkeen, kun hän oli ensin tut-
kinut suuren osan maailman mystiikkaa ja 
valaistumista käsittelevästä kirjallisuudesta, 
ja oli ollut tästä aiheesta kirjeenvaihdossa 
monien muiden henkisen polun kulkijoiden 
kanssa. Hän kirjoitti kirjaansa useiden vuo-
sien ajan, muutellen ja täydentäen sitä koko 
ajan. Kirjassa hän kuvaa ja analysoi oman 
kokemuksensa lisäksi myös useiden henki-
löiden valaistumisen kokemuksia. Hän to-
tesi, että kaikkien gnostikkojen ja muiden 
tällaisia valonäkyjä kokeneiden kokemuk-
siin liittyy hyvin samankaltaisia piirteitä. 
Tällaisia ovat edeltävä henkinen etsintä, 
mystisen kokemuksen äkillinen ilmestymi-
nen (”ei tilaamalla, vaan täysin puskan ta-
kaa”, ”mestari on tullut, kun oppilas on 
ollut valmis”), joku subjektiivinen valoko-
kemus ("sisäinen valo"), moraalinen nousu, 
älyllinen valaistuminen, kuolemattomuuden 
tunne ja kuolemanpelon poistuminen sekä 
synnin tunteen katoaminen. Bucke kertoo, 
että valokokemuksensa myötä hänelle syntyi 
eloisa mielikuva universumista. Maailman-
kaikkeus ilmeni hänelle elävänä läsnäolona. 
Se ei suinkaan ollut mitään elotonta, reagoi-
matonta ainetta, vaan aktiivista ja tietoista. 
Hän näki valon, mutta hänellä ei ollut sen 
enempää käsitystä, mistä se tuli ja mitä se 
merkitsi. Bucke tuli siihen tulokseen, että 
kosmos on täysin henkinen ja täysin elävä. 
Maailmankaikkeus on Jumala ja Jumala on 
maailmankaikkeus. Kuolemaa ei ole, vaan 
kaikilla ja kaikella on iankaikkinen elämä.

Olen keskustellut monien nykyajan gnostik-
kojen kanssa heidän valaistumisen kokemuk-
sistaan ja voin vahvistaa, että ”gnostilainen 
tie valaistumiseen” kulkee usein juuri sa-
malla tavoin kuin Bucke on kuvannut. Täs-
tä varmaan johtuu se, että gnostilaisuutta 

sanotaan mysteeriuskonnoksi. Tämä tar-
koittaa, että ilmoituksen lähteenä ovat ih-
misten omat mystiset kokemukset. Tämän 
vastakohtana ovat ns. ilmoitususkonnot, 
jotka perustuvat joidenkin ihmisten vastaan-
ottamiin ilmoituksiin Jumalalta. Tällaisia 
ovat mm. Mooseksen vastaanottama Toora, 
Muhammedin vastaanottama Koraani ja Jo-
seph Smithin Mormonin kirja. Eräänlaisia il-
moitususkontoja tai -uskomuksia ovat myös 
ns. ”kanavoinnit”, joita eri henkilöt sanovat 
saaneensa joiltakin korkeilta henkiolennoil-
ta. Gnostikot kuitenkin tukeutuvat mie-
luummin omiin mystisiin kokemuksiinsa ja 
sisäisen jumaluutensa ääneen, koska muiden 
ihmisten vastaanottamat ilmoitukset tuntu-
vat olevan keskenään niin ristiriitaisia, että 
niiden todenperäisyyttä on vaikea arvioida.

Elaine Pagels on todennut alkukirkon 
ajan gnostilaisuudesta, että ”vaikka gnos-
tilaisuuden pääajatukset sinänsä viehätti-
vät suuria joukkoja, niin gnostilaisuudessa 
sisäisen jumaluuden löytämiseksi vaadittu 
mystinen kokemus sekä vaatimus elämän 
perusteellisesta uudistuksesta rajoittivat 
jäsenmäärän kasvua. Niinpä gnostilaisuu-
desta ei ollut massojen uskonnoksi eikä 
se kyennyt kilpailemaan katolisen kirkon 
kanssa, joka vaati jäseniltään ainoastaan 
uskon yksinkertaisten perusoppien tun-
nustamista ja kasteen ottamisen.” Gnosti-
laiset sanoivat muodostavansa hengellisen 
kirkon, kun taas kristittyjä he pitivät maal-
lisina ja pinnallisina. Alkukirkon ajan kris-
tityt valitsivat mieluummin helpon tien sen 
sijaan, että olisivat halunneet nähdä vaivaa 
sisäiseen uudistumiseensa. Tilanne nykyai-
kana näyttää paljolti olevan samanlainen. 
Helpon tien kulkijoita on pilvin pimein, 
mutta todelliset gnostikot ovat harvassa.
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Tämän artikkelin kirjoittaja Pentti Tuominen 
on filosofian maisteri, yhteiskuntatieteilijä, 
tietokirjailija, mystikko, Gnostilaisen Seuran 
puheenjohtaja ja Gnostilaisen Riitin suur-
mestari sekä 32° vapaamuurari. Hän sanoo 
harrastavansa antiikin filosofian, muinaisten 
uskontojen ja esoteerisen mystiikan tutkimis-
ta. Hänen viimeisin kirjansa ”Gnosis - Löytö-
retkiä sisimpään itseen” valittiin 2019 vuoden 
rajatietokirjaksi.

Gnostilaisuudesta löytyy lisätietoa mm. Gnos-
tilaisen Seuran nettisivuilta gnosis.fi

Maurice Bucken

Alustukset:

Annikki Arponen:

Jumalainen suunnitelma elämänkatsomuksena

Terttu Seppänen:

Luonteenjalostaminen tienä positiiviselle elämänkaarelle

Jukka Sarno: 

Teosofia, teoria ja käytännön kohtaaminen

TERVETULOA!

Oviraha 5€ (sisältää kahvin/teen, sämpylän ja makeaa)
Voit maksaa myös ennakkoon tilille        

YTR FI34 1309 3500 0421 30



56 57

Paula Monto

        Caduceus 
 

Caduceus tai kerykeion on symbolikuva joka 
tunnetaan myös Hermes Trismegistuksen sauva-
na ja Merkuriuksen sauvana. Sen voi nähdä mo-
nissa ”alan” kirjoissa ja kuvissa.

Se on siis sauva jonka ympäri spiraalimaisesti ovat 
kietoutuneena kaksi käärmettä jotka katsovat toi-
siinsa. Siinä löytyy siis tuo ikuisuuden symboli, 
kahdeksikko yhdellä tasolla, ja spiraali kolmiulot-
teisena; ylhäältä katsoen siinä on ympyrä jonka 
keskellä on piste. Kahden käärmeen 
myötä siinä on siis dualismi ja kun ne 
ovat kietoutuneet sauvan ympärille, on 
siinä myös tuo kultainen keskitie, tai 
ykseys. Käärmeet ovat musta ja valkoi-
nen, ja niin siihen sisältyy myös salaisen 
viisauden kaksinainen luonne: musta ja 
valkoinen magia. Yleensä sauvassa on 
ylhäällä siivet ja joissakin kuvissa on 
myös siipien keskellä kolmas pää. Myö-
hemmin tuosta kolmannesta päästä on jäänyt jäl-
jelle jonkinlainen nuppi sauvan päähän.

Sauvaan liittyy myös neljä elementtiä, ja käär-
meiden pitäisi kohdata toisensa neljä kertaa 
sauvan ympäri kiertäessään. Sauva kuvaa maa-
ta, siivet ilmaa ja käärmeet tulta ja vettä. Sau-
va itsessään kuvaa voimaa, kaksi käärmettä 
viisautta, siivet hallittuja ajatuksia, ja nuppi tai pää 
yleviä ajatuksia. Sauva on myös maailman akseli, 
axis mundi.

Kreikkalaisessa mytologiassa tämä sauva kuuluu 
Hermeksen käteen; joskus myös jumalatar Iris 

kantaa sitä. Hermes tunnetaan yleisesti jumalien 
viestinviejänä. Vähemmin tunnettu Iris on aamu-
ruskon tai sateenkaaren jumalatar, auringon tai ju-
malten sanansaattaja, viestinviejä. Iris oli erityisesti 
Heran viestinviejä. Hera taas on Zeuksen puoliso 
ja sisar, aivan kuten Isis on Osiriksen puoliso ja 
sisar (Heran symboliikkaan kuuluvat avioliitto, 
hedelmällisyys, synnytys).

Myös etruskien Turms-jumalalla sauvoineen 
on samankaltaisuutta tähän.

Egyptiläisistä jumalista Hermestä 
vastasi lähinnä Thot (ibispäinen) joka 
oli jumalten kirjuri, Ran kieli ja sydän. 
Thot on paitsi Akashisten aikakirjo-
jen ylläpitäjä, myös yleisesti kirjoitta-
misen, tiedon ja viisauden/totuuden 
jumaluus mutta myös parantamisen 
ja magian herra.

Roomalaisessa jumaltarustossa Hermestä vas-
taava oli Mercurius. Roomalaisessa kulttuuri-
kaudessa oli menty jo alaspäin henkisyydestä 
kohti aineellisempaa maailmaa ja sen kautta 
Merkurius olikin roomalaisille paitsi viestin-
viejien, niin myös kaupankäynnin suojelija. 
Nykyään Merkuriuksen sauva tunnetaankin 
yleisesti kaupan ja talouden tunnuksena, mut-
ta toki sen merkitykset vaihtelevat käytön mu-
kaisesti.

Siihen liitetyn Merkurius-jumalan mukaisesti 
se kuvaa astrologisesti planeetta Merkuriusta 

sekä siihen liittyvää alkuainetta eli elohopeaa, 
joka on tunnetusti nopea liikkeissään.

Merkuriuksen sauvaa ei pidä sekoittaa Asklepi-
oksen sauvaan jossa on vain yksi käärme, ja joka 
on lääketieteen ja apteekkien tunnuskuva.

Kreikkalaisessa mytologiassa Merkurius sai 
Apollonilta sauvan. Kun hän tuli se muka-
naan Arkadiaan, siellä oli kaksi toisiaan pu-
revaa käärmettä. Merkurius heitti sauvansa 
niiden väliin ja silloin käärmeet saavuttivat 
yksimielisyyden. Siksi sauvaa nimitettiin myös 
rauhan merkiksi. Siinä voidaan nähdä myös 
väittelyn vertauskuva jossa pyörälleen joutu-
neet päät yrittävät ratkaista, mikä on oikein ja 
mikä väärin.

Metafyysisesti caduceus kuvaa hengen vajoa-
mista aineen maailmaan. Siinä voi nähdä myös 
ylhäällä Tuntemattoman Jumaluuden, ”pime-
ydessä olevan joutsenen” kaksi olemuspuolta, 
Prakriti ja Purusha, aine ja henki (SO I s. 599).

Caduceus on vanhimpana löydetty ilmeisesti 
sumerilaisilta n. vuodelta 4000 eaa. jossa se lii-
tetään jumala Ningishzidaan. Caduceus löytyy 
myös Intiasta, esim. kuningas Asokan aikai-
sessa kolikossa on siitä kuva (noin vuodelta 
2100 eaa; wikipedia). Egyptissä se on Salaisen 
Opin mukaan kuvattuna joissakin monumen-
teissa (tästä en ole vielä löytänyt tarkempaa tie-
toa).

Sauvaan, tai tarkemmin noihin käärmeisiin sen 
ympärillä, vahvasti liittyy kundaliini. Kundaliini 
-sana on sanskritia ja merkitsee ”kierteellä ole-
vaa”. Siitä käytetään myös nimityksiä elämän 
voima, kundaliini-sakti, ki-energia tai praana, 
länsimailla myös Pyhä Henki. Se on tietoinen, 
elävä voima joka mm. saa kaikki elävät organis-

mit kasvamaan. Tämä on siis jumaluuden ak-
tiivinen feminiininen energia. Kundaliinissa on 
kaksi eri puolta, veto- ja työntövoima; sähkö ja 
magnetismi ovat sen ilmennyksiä.

Tämä voima, kundaliini, kuuluu ihmisen 
energeettiseen rakenteeseen, jossa nadit ovat 
energiakanavia. Kolme pääkanavaa ovat ida, 
pingala ja sushumna. Ida on negatiivinen, va-
sen sierain, kuu ja kylmyys; pingala on posi-
tiivinen, oikea sierain, aurinko ja kuumuus;  
sushumna on neutraali, keskikanava. Nämä 
kolme kanavaa kulkevat ihmisen selkärangan 
mukaisesti, kierteisesti tai suoraan. Tämän 
energiapylvään keskilinjalla sijaitsevat myös 
ihmisen seitsemän päätsakraa jotka mainitaan 
jo upanishadeissa. Henkisen, puhdistuksen 
tien kulkemisen seurauksena kundaliini voi 
nousta keskikanavaa, sushumnaa pitkin koh-
ti päälakea. Tällainen tapahtuma laajentaa tie-
toisuutta. Kun kundaliini saavuttaa päälaella 
olevan universaalin tsakran, kruunutsakran, 
joka yhdistää ihmisen henkeen, sanotaan, et-
tä ihminen on samadhi-tilassa. Tuo kundalii-
nin nouseminen on siis sama asia kuin Pyhän 
Hengen herääminen ihmisessä. 

Caduceus kuvaa siis kahden vastakohdan liit-
toa tai yhtymistä – alkemiassa elohopea ja rik-
ki. Henkisessä alkemiassa tuo siivekäs sauva 
kuvaa nimenomaan muodonmuutosta ja sii-
hen liittyvää voimaa. Elinvoima, kundaliini eli 
käärme on saanut siivet ja siitä on tullut lohi-
käärme.

Tämä kahden vastakohdan liitto on fyysi-
sessä kehossa aivolisäkkeen ja käpyrauhasen 
yhdistyminen eli ns. mystinen avioliitto jo-
ka siis tapahtuu kundaliinin heräämisessä ja 
nousemisessa. Siinä aivolisäke – positiivinen 
ja maskuliininen varaus – ja käpyrauhasen 
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negatiivinen, feminiininen varaus yhdistyvät 
harmoniseen tilaan, ja sielullisesti voi sanoa, et-
tä ihmisen sisäinen mies ja nainen yhtyvät. Ju-
malatar Shakti yhtyy Lord Shivaan. Mystinen 
avioliitto laajentaa tietoisuutta ja mahdollistaa 
viidenteen ulottuvuuteen pääsemisen, ja siitä 
eteenpäin. Siinä siis tietyllä tavalla rikotaan kat-
to ja päästään katsomaan taivasta, kuten jois-
sain vanhoissa piirroksissa on esitetty. Sitä voisi 
kuvata myös äitimaan ja isäauringon yhtymäksi; 
silloin nämä kaksi voimaa elähdyttävät ihmistä 
yhdessä. Ihminen alkaa toteuttaa tehtäväänsä: 
tuoda henkinen todellisuus maan päälle.

Vielä lyhyesti astrologiasta ja Merkuriuksesta. 
Sauvan käärmeet muodostavat ylhäällä Mer-
kuriuksen merkin, jossa on puolikuu ympyrän 
päällä. Puolikuu kuvaa tietoisuutta ja Merku-
riuksen symbolissa se on hengen ympyrän ylä-
puolella, joka taas on aineen ristin yläpuolella. 
Merkurius on androgyyni ja se on Kaksosten 
merkin hallitsija. Toinen kaksosista on siis poi-
ka ja toinen tyttö. Siinä on logiikka ja intuitio 
joiden välille ihminen pyrkii saamaan yhteyden.

Onko meidän sisäisessä ihmisessämme ta-
pahtunut tuo harmonisointi, vai onko se vielä 
ihanne jota kohti kuljetaan? Kuljemmeko tä-
män sauvan ohjaamina tai käytämmekö sauvaa 
tietoisesti? Joogit hallitsevat itse kundaliinia. 
Muinoin hierofantit vaivuttivat transsiin ja he-
rättivät vihkimyskokelaat tämän voiman avulla. 
Sitä käyttäen myös kuoleman virran lautturi voi 
auttaa kuolleet lempeästi yli rajan.

Lainaus Salaisesta Opista: ”Asvatthan (elämän 
ja olemassaolon puun, käärmesauvan) runko 
lähtee ja laskeutuu jokaisessa alussa (jokaises-
sa uudessa Manvantarassa) Elämän Joutsenen 
(HANSAN) kahdesta tummasta siivestä. Nuo 
kaksi käärmettä, aina-elävä ja sen harha (henki 

ja aine), joiden kaksi päätä kasvavat yhdestä sii-
pien välissä olevasta päästä, laskeutuvat runkoa 
pitkin alaspäin kiedottuina kiinteästi toisiinsa. 
Pyrstöt yhtyvät maassa, ilmenneessä kaikkeu-
dessa, yhdeksi, ja tämä on suuri harha, oi La-
nuu!

Jokainen tietää, mitä Caduceus, käärmesauva, 
on, jota kreikkalaiset tuntuvasti muodostelivat. 
Alkuperäinen vertauskuva – jossa oli kolme 
käärmeen päätä – muuttui nuppipäiseksi sau-
vaksi ja kaksi alempaa päätä erotettiin toisis-
taan, niin että alkuperäinen merkitys jonkun 
verran muuttui. Kuitenkin on se tarkoitustam-
me varten mitä parhain kuva, tämä laja-sauva, 
jota kaksi käärmettä kiertää. Taikamaisen käär-
mesauvan ihmeellisiä voimia ylistivät tosiaan 
lauluissaan kaikki muinaiset runoilijat. Ja ne, 
jotka ymmärsivät sen salaisen merkityksen, tie-
sivät, että siihen oli hyvät syyt.”

Lähteitä:
H. P. Blavatsky: Salainen Oppi
https://houseoftruth.education/fi
kuudesaisti.net
Carl Jung, kundaliinijooga-luento

Kuva Paula Monto
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Tuukka Franck

Rakkauden eri muodot

Johdanto

Alla oleva teksti koostuu omista muistiinpa-
noistani Antiikin rakkauden lajit -puheenvuoros-
ta Rauhasymposiumissa Kreivilässä 10.9.2021 
järjestetyssä tapahtumassa. Teksti on tarkoituk-
sella hieman töksähtelevää, koska sitä ei alun pe-
rin oltu tarkoitettu muille kuin itselleni muistin 
virkistämiseksi puhuessani, mutta koska luen-
non jälkeen minua lähestyttiin eri tahoilta jotka 
olivat kiinnostuneet sen sisällöstä, sekä muuta-
milta muilta, jotka eivät olleet henkilökohtaisista 
rajoitteista johtuen kuulleet kunnolla, niin päätin 
lopulta välittää eteenpäin nämä muistiinpanoni.

Todellakin, teksti pohjautuu kolmisen vuotta 
sitten kirjoittamaani blogikirjoitukseen, johon 
voi halutessaan pyytää minulta linkkiä. Koska 
olin saanut useita kommentteja kansainvälisiltä 
ystäviltäni kirjoittaa englanniksi, jotta hekin ym-
märtäisivät, teinkin näin ja siitä johtuen jouduin 
hieman hätäisesti, osittain lennosta, kääntämään 
Kreivilää varten tuon aiemman tekstin. Osittain 
tämän takia sanajärjestys on välillä hieman kum-
mallinen ja punainen lanka saattaa hieman pouk-
koilla, mutta uskon kumminkin lukijan pysyvän 
tarpeeksi hyvin kärryillä siitä mistä on kysymys.

Antiikin rakkauden lajit

Aiheena on siis rakkaus, kuten teemaamme kuu-
luu. Aihe on tietysti meille kaikille tuttu ainakin 
jossain muodossa, mutta tämä kyseinen aihe ja 
myöskin se mitä tämä minun puheenvuoroni kä-
sittelee, ovat rakkauden eri muodot ja erityisesti 
se millä tavalla ne tunnettiin antiikin Kreikassa.

Nykyinen vahvasti materialismiin tukeutunut 
länsimainen yhteiskuntamme kertoo meille, tai 
oikeastaan tämän kertovat mainostajat, että ta-
varoiden omistaminen ja uusien sellaisten saami-
nen tekee meidät onnellisiksi, jopa rakastetuiksi. 
Samaiset mainostajat kertovat, että vastaavan 
tunteen voi saavuttaa ns. karnaaleista iloista ja tä-
tä meille toitotetaankin päivittäin erilaisten medi-
oiden välityksellä. 

Tulen puhumaan tässä yhteydessä myöhem-
min omasta henkilökohtaisesta oivalluksestani 
rakkauden suhteen, mikä liittyy myös vahvasti 
aiheeseemme, nimittäin rakkauden erilaisiin il-
menemismuotoihin. Kaikki nämä erilaiset rak-
kaudet ovat samaa alkuperää, ja jokainen voi 
tykönään päättää mitkä niistä ovat ns. huonoja 
ja mitkä hyviä. Antiikin Kreikassa tunnettiin nel-
jä rakkauden muotoa (itseasiassa enemmänkin, 
mutta palaan tähän myöhemmin). Nämä neljä 
olivat:

1. Eros, romanttinen tai intohimoinen rakkaus
2. Storge, perheen sisäinen rakkaus, esim.           
    vanhempien rakkaus lapsiaan kohtaan.
3. Philia, veljesrakkaus, ystävyys.
4. Agape, jumalallinen rakkaus, kaikista rakkau-        
    den muodoista korkein.

Ensimmäinen näistä, Eros, on juurikin se mitä 
mainostajat tuputtavat näkökenttäämme, kuten 
alussa mainitsin. Seksi myy, kuten tiedetään, ja 
sen tietävät myös mainostajat enemmän kuin hy-
vin. Tämä pommitus onkin puuduttanut ihmiset 

ajattelemaan, että tämä on ainoa olemassa oleva 
rakkauden muoto ja myös sellainen, jota heidän 
pitäisi elämässään tavoitella. Kyseinen asiaintila 
on luonnollisesti kovin ikävä.

Platonin ajatus asiasta kuuluu jokseenkin näin:
”Yleisesti ottaen Platon ei ajatellut, että erok-
sen on sisällytettävä itseensä fyysinen vetovoi-
ma. Ns. platoninen rakkaus voidaan saavuttaa 
eroksen älyllisellä puhdistamisella karnaalista 
muodostaan. Platon selittää, että eros alkujaan 
herää kohdistumaan tiettyyn henkilöön, mutta 
jalostuessaan se voi kasvaa tarkoittamaan tuossa 
henkilössä piilevää kauneutta, tai jopa itse kau-
neuden Ideaa. Platonin mukaan eros voi auttaa 
sielua ”muistamaan” kauneuden puhtaimmassa 
muodossaan. Tästä johtuen eros voi myös aut-
taa totuuden ymmärtämisessä.” (Vapaa käännös, 
lähde aina yhtä luotettava Wikipedia)

Artikkeli kuitenkin mainitsee, että harvat ymmär-
tävät asian tällä tavoin puhuessaan platonisesta 
rakkaudesta arkipäivän keskusteluissaan. 

Sitten seuraava, Storge, perheeseen liitettävä rak-
kaus, on asia, jonka varmasti ainakin kaikki joilla 
on omia lapsia, tunnistavat. Tällä on kuitenkin 
myös kääntöpuolensa. Sanotaan, että veri on 
vettä sakeampaa ja monet yksilöt ovat myös var-
masti käyttäneet tätä linkkiä hyväkseen. Moneen 
perheeseen kuulunee henkilöitä, joiden käytöstä 
ei muuten suvaittaisi, mutta koska he ”kuuluvat 
perheeseen” on näin toimittava.

Seuraava, Philia, veljesrakkaus (engl. brotherly 
love), kuulostaa ensivilkaisulta hyvin aikaisem-
man kaltaiselta. Siihen kuitenkin kuuluu myös 
ystävyys. Monien mielestä varmasti heidän suh-
teensa perheeseen on erilainen kuin heidän suh-
teensa ystäviin. Tietysti näiden on luonnollisesti 
mahdollista myös kietoutua toisiinsa. Aristoteles 

kuvaa (Retoriikassaan) tätä rakkauden muotoa 
seuraavasti:
”haluta jollekin sitä mikä on hänelle hyväksi, 
tämän toisen itsensä takia eikä itse haluajan, ja 
myös toimia tällä tavoin, mikäli mahdollista.” 
(Jälleen vapaa käännös) Aristoteles näkee philian 
välttämättömäksi onnellisuuden saavuttamiselle 
sekä jalona ja hyvänä asiana itsessään. Hän sa-
noo: ”Kukaan ei valitsisi elää ilman ystäviä, vaik-
ka hänellä olisikin siihen mahdollisuus”.

Meillä on siis yksi muoto jäljellä, nimittäin Aga-
pe. Kristillisessä traditiossa tätä on usein kuvattu 
rakkautena, jota Jumala tuntee ihmiskuntaa koh-
taan, koska hän antoi ainoan poikansa sen pelas-
tamiseksi. Itse en kuitenkaan näe tätä jumalallista 
rakkautta tällaisena kristinuskon jumalaan liitettä-
vänä ominaisuutena. 

Tässä yhteydessä mainitsen lyhyesti vielä näistä 
muista olemassa olevista rakkauden muodoista, 
vaikka ne ovat tavallaan ensimmäisestä neljästä 
johdannaisia. Ensimmäinen on Mania, pakko-
mielteinen rakkaus. Suurin osa tietänee mitä tä-
mä tarkoittaa. Sitten on Philautia, itserakkaus. 
Se ei kuitenkaan viittaa narsismiin, vaan tervee-
seen itsensä hyväksymiseen. Tämän voisikin jopa 
nähdä myös philian osana. Seuraavaksi meillä on 
Ludus, leikkisä rakkaus. Tällaista ihminen tuntee 
rakastuessaan, kun hänellä on ns. perhosia vat-
sassaan. Ja viimeisenä meillä on Pragma, mikä on 
kuin jalostunut rakkaus, jollainen voisi vallita esi-
merkiksi vanhan avioparin välillä.

Mutta palatkaamme Agapehen eli jumalalliseen 
rakkauteen. Itse uskon, että kaikissa meissä asuu 
jumaluus. Mihin itse pyrin, on löytää ja saavuttaa 
tämä sisäinen jumalallisuuden kipinä ja sen kaut-
ta ravita ja kasvattaa sitä pikkuhiljaa siemenestä, 
jonka toimesta ymmärrys kasvaa ja pikkuhiljaa 
versovat oksat nousevat ymmärryksen ylemmil-
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le tasoille. Jumaluus ei ole jotakin ulkoista vaan 
nimenomaan sisäistä. Se ei ole tikkaiden kipua-
mista ylöspäin vaan matka sisäänpäin, meihin 
itseemme. Tämän oivalluksen kautta täysin uusi 
polku voi avautua eteemme.

No mutta, tämän lyhyen ”alustuksen” jälkeen 
voinkin palata alkuperäiseen aiheeseeni. Koin 
siis oivalluksen. Alkuperäistä kirjoitusta kirjoitta-
essani tästä oli kulunut vuosi, nyt alkaa olemaan 
kolmisen vuotta, ja ylikin. Tämä oivallus koski 
rakkauden luonnetta tai olemusta. Sen sijaan, 
että se pitäisi lukita johonkin laatikkoon, johon 
lyödään kyltti päälle, se on kuin puu, jolla on sy-
välle kurottuvat juuret, mutta myös monia oksia 
eri suuntiin. Oleellista on kuitenkin, että sen läh-
de on Yksi. Ja tällä tarkoitan esim. Spinozan yk-
seysfilosofiasta tuttua Ykseyttä, substanssia, josta 

mm. Platonin mukaan kaikki oleva emanoituu. 
Rakkaus on se yleisliuotin, jota Blavatsky kutsui 
nimellä Buddhi ja se yhdistää, tai sulattaa yhteen 
ulkoisen ja sisäisen. Kuten ylhäällä niin myös 
alhaalla. Kaikki on Yhtä, mutta Yksi on myös 
Kaikki. Tämä oli se suuri salaisuus, jonka oivalsin, 
vaikka se olikin tuijottanut minua silmiin kaiken 
aikaa. Mielestäni hieno asia gnosiksen saavutta-
misessa on, että aina kun sen tällä tavoin pukee 
sanoiksi, kuulostaa se jotenkin äärimmäisen type-
rältä. Mutta se on kuitenkin totuus, typerää tai ei. 

Rakkaus todellakin on universaali voima ja se voi 
manifestoitua lukemattomilla eri tavoilla. Tämän 
oivalluksen kautta minulle aukeni täysin uuden-
lainen olemassaolon maailma. 
Kiitos.

 Yrjö Härkänen

VLADIMIR-VAARINI KÄVELYKEPPI

Vanhoissa esineissä on henki.  

Vladimir-vaari oli ollut paljon enemmän kuin 
isoisä. Vladimir oli loistava kasvattaja meille 
pojille. Hänen aikansa ei koskaan loppunut. Ja 
kun hän oli Nina-mummon kanssa usein meil-
lä yövieraanakin yhteistä aikaa riitti.

Jo aamuvarhain, kun heräsimme, oli hän jal-
keilla suoraryhtisenä, tukka siististi kammat-
tuna, parta ajettuna. Siinä hän yleensä istui 
silmämme ensi kerran avattuamme ojennellen 
housunprässejään polvilumpioiden yli. Odot-
teli aamiaista, jonka naisväki: Nina-mummo tai 
Lydmila-äiti valmistaisivat keittiössä, omassa 
valtakunnassaan. Perheessä vallitsi selvä työn-
jako. Naiset pitivät kunnia-asianaan palvella 
miehiä, eikä miehillä ollut mitään asiaa keitti-
öön.

Aamiaisen jälkeen lähdimme Vladimir-vaa-
rimme kanssa mitä erilaisimmille retkille luon-
toon. Kävelimme pitkiä matkoja. Teimme 
onkiretkiä, sienestimme, seurasimme kevään 
merkkejä, jäiden sulamista tai syystalvisin nii-
den jäätymistä. Eräitä mahtavimpia elämyksiä 
oli kuunnella vaarini  luonnonilmiöiden selos-
tuksia esimerkiksi hurjien ukkosmyrskyjen ai-
kana jykevän kuusen tai metsämajan räystään 
suojassa.

Vladimir oli luonteeltaan filosofi. Hän kertoi 
yksinkertaisia totuuksia ja havaintojaan elä-
mästä jättäen niihin liikkumavaraa nuoren 
mielen kehittyvälle logiikalle. Kielenä oli venä-
jän kieli, joka on värikäs ja rikas kieli.

Hänen lempiaiheitaan olivat tarkoituksenmu-
kaisuus, luonnollisuus, asioiden yhteneväisyys 
eri elämän alueilla ja matematiikka. Pelasimme 
myös paljon tammea, shakkia ja dominoa.

Vladimir-vaarin kanssa vietetty mittaamattoman 
runsas aika sisälsi joka sekuntia myöten tasa-arvon 
tunnetta ja molemminpuolista arvostusta. Vladi-
mirin sisäsyntyinen kiitollisuuden tunne elämää 
kohtaan kuvastui monissa käänteissä ja ilmeni rak-
kauden voimana.

Entä se kävelykeppi?

Vladimirin kävelykeppi on ollut hallussani hänen 
kuolemansa jälkeen, josta tulee kuluneeksi nyt 50 
vuotta. Melkein koko yhteiselo vaarimme seurassa 
oli hänen kävelykeppinsä sonnustamaa. Kun teim-
me vaarimme kanssa erilaisia luontoretkiä, sienes-
timme, teimme lapsen silmissä pitkiä kävelyretkiä, 
onkiretkiä, seurasimme syksyn, talven, kevään 
ja kesän vuoropuhelua ja niihin sisäänliimattua; 
vaihtuvaa ja toistuvaa tarinaa, jonka Vladimir-
vaarimme eteemme piirsi ja me veljemme kanssa 
omaksuimme sen, se kaikki on …

tässä kävelykepissä, jota juuri tunnustelen ja hyväi-
len … se kaikki kokemus ja elämys, koettu elämä, 
läheisen ihmisen antama elämä, oman vaarini an-
tama elämänripaus, joka on kantanut aina tähän 
saakka ja tulee kantamaan elämäni loppuun saak-
ka. Vanhoissa esineissä on henki jokaiselle, joka 
sen tavoittaa.

- Voihan olla, ettei minusta olisi tullut hengen 
miestä ilman Vladimir-vaariani ja hänen keppiään.
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Eteläinen Rautatiekatu 16  00100 HELSINKI 

info@aatma.fi  09 – 693 3339 www.aatma.fi 
Ervast Pekka:  
The Unseen Ecclesia 
 

 

Christendom has not been 
able to fulfill life according 
to the aspirations of the 
early Christian congrega-
tion. Nevertheless, the 
ideal has lived through the 
centuries, and the unseen 
Church of Christ is born 
among those who follow in 
their everyday life the eso-
teric teachings given by 
Jesus, and want to grow 
and live in love and truth 
helping and serving others. 

AATMA 2021. 146 s. Nid. 17,- 
 

Leskelä-Kärki Maarit, Harmainen Antti:   
Uuden etsijät 
Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuu-
rihistoria 1880–1930 
 

 

 

Uuden etsijät on huikea 
tutkielma unohdetusta 
osasta kulttuurihistoriaa: 
esoteerisista virtauksista, 
jotka liikuttivat ihmisten 
mieliä. Kirja lähestyy ai-
hetta värikkään henkilö-
gallerian kautta. Mukana 
on taiteilijoita, kirjailijoita, 
muusikoita ja yhteiskun-
nallisia keskustelijoita. 
Uuden etsijöiden kautta 
avautuu kiehtova näkymä 
uuteen suomalaiseen kult-
tuurihistoriaan. 

Teos 2021. 313 s. Sid. 37,- 
 

Batchelor Stephen:  
Buddhalaisuus ilman uskomuksia 
 

 

Buddha ei ollut mystikko, 
joka vaati etuoikeuksia ja 
vaali salaista tietoa maail-
mankaikkeudesta, vaan 
mies, joka haastoi meitä 
ymmärtämään kärsimyksen 
luontoa, päästämään irti 
sen alkuperästä ja otta-
maan käyttöön meille kai-
kille mahdollisen tavan 
elää. Buddhalaisuuden kä-
sitteet ja harjoitukset eivät 
ole jotain mihin voi uskoa 
vaan jotain mitä voi tehdä 

Basam Books. 2021. 147 s. Nid. 28,-  
   
 

Shardza Tashi Gyaltse:  
Dharmakayan sydänolemus  
Dzogchen meditaation ydinharjoitukset 

 

Dharmakayan sydänolemus 
on täydellinen dzogchen-
meditaation käsikirja, jonka 
opetukset perustuvat Tiibe-
tin tuhansia vuosia jatku-
neeseen henkiseen traditi-
oon Yungdrung Böniin eli 
Ikuiseen Viisauteen. Dzog-
chen on Bönin yhdeksästä 
kulkuneuvosta kaikkein 
korkein ja esoteerisin ope-
tuslinja. Shardza Rinpochen 
käytännölliset meditaatio- 

ohjeet sisältävät dzogchen-harjoittamisen koko 
polun alkaen valmistavista harjoituksista aina va-
laistumiseen saakka. 
BWTZZ 2021. 200 s. Nid. 29,-        
 

Savinainen Antti:  
Idän ja lännen mestarit 
ja muita kirjoituksia teosofiasta, hengentieteestä 
ja tieteestä 
 

 

Teosofiassa esitetään, että 
ihmiskunnan kehitystä oh-
jaavat mestarit, jotka ovat 
täydellistyneitä ihmisiä. 
Yleensä he toimivat taustal-
la, mutta Teosofisen Seuran 
perustajia inspiroi ja auttoi 
kaksi idän mestaria. Toisaal-
ta ruusuristiläisyydessä ja 
antroposofiassa korostetaan 
Jeesus Kristuksen merkitys-
tä ihmiskunnan henkisessä 
historiassa. 

Ruusu-Ristin KS 2022. 128 s. Sid. 24,- 
 

Goldberg Philip: Yoganandan elämä 
Joogi, josta tuli moderni guru.  
 

 

Yhdysvaltoihin vuonna 1920 
saapunutta Yoganandaa pi-
detään yleisesti modernin 
joogan isänä, jonka ajatto-
mat opetukset ovat vaikut-
taneet miljooniin ihmisiin ja 
lukemattomiin joogainstituu-
tioihin ympäri maailmaa. 
Teos rikastuttaa ja laajentaa 
käsitystämme tämän mer-
kittävän roolimallin ajatus-
maailmasta ja inspiroi luki-
jaansa todelliseen ja aitoon 
muutokseen. 

Viisas elämä 2022. 331 s. Nid. 34,- 
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