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TIETÄJÄN AARTEISTO 

E S I P U H E  

ja se l i tyks iä  

PEKKA ERVASTIN vuosina 1905—1934 
aikakausilehdissään O m a t u n t o ,  T i e t ä j ä  
ja R u u s u - R i s t i  julkaisemat Toimittaja-ar- 
tikkelit, lukuisat esitelmät ja kirja-arvostelut 
sekä kysymys- ja vastausosasto sisältävät ensi- 
arvoisen tärkeitä tietoja totuudenetsijöille. 
Mutta näitä aikakausikirjoja mainituilta vuo- 
silta on hyvin vaikeata saada edes lukeakseen, 
sen vähemmin ostaakseen. Lisäksi on vaikeata 
ja hankalaa löytää etsimäänsä tietoa näin laa- 
jasta 30 vuosikertaa sisältävästä kokoelmasta. 
Siksi oli Pekka Ervast jo eläessään toivonut 
hakemiston laatimista. 

Tällainen hakemisto on nyt laadittu. Mutta 
on se samalla laajennettu lukemistoksi. Tämä 
hakemisto-lukemisto sisältää aakkostettuna 
edellämainitut kirjoitukset. Lisäksi on »Tien 
varrelta» ja »Mitä muualla tiedetään» osastoista 
poimittu valikoiden tiedonantoja. Teoksen lo- 
pussa on L i i t e ,  jossa on aakkosellinen luet- 
telo kaikkien muiden kirjoittajien artikkeleista 
tekijä-  ja otsikkonimen mukaan. 

Tähän teokseen ei ole otettu laajoja artikkeli- 
sarjoja, jotka muodostavat kukin oman koko- 
naisuutensa sellaisinaan, ja jotka niinollen on 
asiallisempaa julkaista yhtenäisinä teoksina.1) 
Kuitenkin on otteita niistä. Vieläpä muutamista 
vuoden 1934 jälkeen kirjoina ilmestyneistä esi 
telmäsarj oista. 

Hakemisto-lukemisto on laadittu siten, että 
hakusanan kohdalla se viittaa k.o. aikakausi- 
kirjoihin ilmoittaen niiden vuosiluvun ja sivu- 
numeron ja myös samalla ohjaa viitesanan 
kautta löytämään artikkelin itse lukemistosta, 
jolloin vuosiluku sivunumeroineen viittaa asian 
sijaintiin hakusanan kohdalla, koska kirjoituk- 
set ovat kronologisessa järjestyksessä tekstissä. 
Näin ollen sisältää teos kaksinkertaisen hake- 
miston. Haku- ja viitesanoina ja -lauseina on 
käytetty ainoastaan alkutekstissä esilletulleita 
muotoja.    Viitelauseissa on lyhennyksiä,’-’)  joita 
 

ei aina ole alkutekstissä, mutta otteissa ei ole 
poikettu tekstistä. Otteet ja viitteet on pyritty 
valikoimaan niin, että nekin antaisivat perus- 
tavaa tietoa haettavasta asiasta. Näin on teos 
kristosofinen tietokirja, jossa kaikki tiedot ovat 
Pekka Ervastin opetuksista. 

Tässä teoksessa on ainoastaan hakusana mar- 
keerattu lihavoiden. Kaikki alkutekstin eri- 
laiset rubriikit, kursivoinnit jne. ovat merkityt 
h a r v e n t a e n  tai käyttäen VERSAALIA. 
Näin on pyritty tekstin yhtenäisyyteen ja sel- 
vyyteen. Koska teos ei ole faksimilepainos k.o. 
kirjoituksista, niin on katsottu mahdolliseksi 
näin menetellä. Alkuperäistekstiin ei ole tehty 
t a h a l l i s e s t i  mitään muutoksia, lukuunotta- 
matta edellämainittuja lyhennyksiä ja ilmeisiä 
typografisia virheitä, jotka on oikaistu. Mah- 
dollisimman tarkkaan on seurattu sanojen ja 
muotojen vaihtelevaa oikeinkirjoitusta. Esim. 
P. E. ei käyttänyt i-tä verbeissä ennen vuotta 
1920; hän käytti vaihdellen muotoja: absoluti, 
absoluutti, astrali, astraali jne.1) Kun näin on 
seurattu alkutekstin muotoja, voi lukija ja tut- 
kija tästäkin teoksesta seurata P. E:n perso- 
nallisen ja sydämellisen kauniin tyylin kehi- 
tystä. Tietysti varsinaisessa tutkimustyössä on 
aina  turvauduttava alkuperäisiin teksteihin. 

Vuosiluvut 1905—1907 viittaavat aikakausi- 
kirja Omatunto, 1908—1920 Tietäjä ja 1921—1934 
Ruusu-Risti vuosikertoihin. Vuosiluvun jälkeen 
on merkitty sivu kaksoispisteellä (:). Jos on 
vain vuosiluku sivunumeroineen tai pelkkä si- 
vunumero ilman ks (katso) merkkiä ja viite- 
sanaa tai lausetta, niin silloin ei tässä teoksessa 
ole laajempaa selitystä hakusanan ilmoittamasta 
asiasta ja niin ollen tiedot on etsittävä lähde- 
kirjoista. Esitelmän nimen ensimäinen sana on 
hakusana, mikäli ei viitesanaa ole erikoisesti 
mainittu.  —  Hakusanan  käsite   on  laajennettu

 

1) Lähemmin ks Ervast, Pekka X momentti. 
2) esim. koko nimen asemasta lyhennys P. E., 

H. P. B„ J- R. H. jne. 

‘) P. E:n oikeinkirjoitustyylistä lähemmin 
tutkielmassa Jalava—Kumpulainen: »Sananen 
kirjojen ja erikoisesti Pekka Ervastin kirjojen 
tekstin muuttelemisesta». 
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usein alkutekstin mukaiseksi viitelauseeksi tai 
otteeksi. Jos viitelause tai ote alkaa pienellä 
kirjaimella niin on se alettu keskeltä alkuteks- 
tin lausetta; jos taas lopussa ei ole pistettä on 
se kesken jätetty lause. Jos viitelause tai ote 
on katkaistu kesken alkutekstiä on se merkitty 
kolmella viivalla (— — —).   Syystä tai toisesta 
alkutekstiin lisätty sana tai lause on merkitty 
hakasilla ja tähdellä [*]. »Toimittajalta»-artik- 
keleista on e.m. sana jätetty toiston tähden 
pois. Siis ilman otsikkoa olevat kirjoitukset 
ovat Toimittaja-pätkiä — kuten P. E. niitä itse 
leikillisesti joskus nimitti —, mikäli eivät ole 
otteita joistain artikkeleista. Muutamia toistoja 
ei tässä teoksessa ole voitu välttää, koska P. E:n 
yksi ainoa lause voi sisältää lyhyessä muodossa 
 

monta ikuisesti kestävää viisautta. Esim. lause: 
»Rakkauden kaunein kukka on inhimillinen 
luottamus ja anteeksiantamus» (ks Tietäjä 1914: 
467.) Tämän lauseen voi löytää lisäksi kolmesta 
hakusanasta: rakkaus, luottamus, anteeksianto. 
Se sisältääkin koko inhimillisen elämän syvim- 
män ratkaisun. Sekä filosofisesti että käytän- 
nöllisesti. Sanoohan P. E. itsekin vastuuntietoi- 
sesti omista opetuksistaan m.m. näin: »Älkää 
sanoko, että "saarnaan", sillä sanani eivät ole 
tyhjää helinää. Nämä ovat ikuisia totuuksia.» 
(ks ajatus 1916:386) — Kysymys- ja vastaus- 
osastosta on taas kysyjäin initsiaalit jätetyt 
merkitsemättä. 

Alkuperäistekstissä ja tässä teoksessa on käytetty 
seuraavia lyhennyksiä: 

P. E. = Pekka Ervast 
H. P. B. — Helena Petrovna Blavatsky 
J. R. H. = Johan Rikhard Hannula 
H. S. O. = Henry Steel Olcott 
W. Q. J. = William Quan Judge 
A. B. = Annie Besant 
C. W. L. = Charles William Leadbeater 
A. P. S. = Alfred Percy Sinnett 
V. H. V. = Väinö Henrik "Vaivanne 
R. S. = Rudolf Steiner 
R-R. = Ruusu-Risti 
T. S. = Teosofinen Seura 

E. S. = Teosofisen Seuran Esoteerinen Osasto 
S. T. S. = Suomen Teosofinen Seura 
Vpm. = Vapaamuurarius 
I. T. J. = Idän Tähden Järjestö 
Valk. Veljesk. = Valkoinen Veljeskunta 
Sai. O. tai S. O. = Salainen Oppi 
teos. = teosofinen 
art.  =  artikkeli; arv. = arvostelu; 
kys. =  kysymys;vast.  =  vastaus. 
Muut mahdolliset lyhennykset selvinnev at tekstistä. 

Tämä teos julkaistaan nyt Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry:n suosiollisella luvalla. 

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1952. 

Lausun täten sydämelliset kiitokseni P. E:n Kannatusliitolle siitä taloudellisesta tuesta, joka 
on  tehnyt  minulle  mahdolliseksi  tämän  kirjan   kustantamisen. 

Turussa   13  päivänä    lokakuuta    1952. 
M a r t t a    J a l a v a  

PEKKA   ERVASTIN 
T i e t ä j ä n  A a r t e i s t o n  II o s a  lähtee nyt antamaan viisautta ja voimaa ihmiskunnalle. 
Tuottakoon sen lukemisto paljon iloa ja onnea kaikille lukijoille ja hakemisto apua ja hyötyä to- 
tuudenetsijöille. 

Tässä osassa on toistuvista lyhennyksistä kuten ks ja art sekä muista selvästi ymmärrettävistä 
lyhennyksistä jätetty piste pois; näin on saatu entistäkin rauhallisempi asu tekstille. P. E:n al- 
k u p e r ä i s t e k s t i i n  ei 1 u o n n o l l i s e s t i k a a n  o l e  t e h t y  n ä i t ä  eikä m u i t a k a a n  
muutoksia. 

P. E:n K a n n a t u s l i i t t o  — johon allekirjoittanutkin lukeutuu — on tehnyt mahdolliseksi 
tämän II osan samoinkuin I osan julkaisemisen suorittamalla julkaisu-oikeudesta hyvitykset sekä 
kaiklu painatuskustannukset. 

Turussa  13  päivänä  helmikuuta   1954. 
M a r t t a    J a l a v a  
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I 
I 
Ystävieni kehoituksesta alan nyt uutta vuotta 

i:n seurassa. Olen koko ajan tähän saakka jät- 
tänyt i:n käyttämättä, mutta asiantuntijat ovat 
minulle todistaneet suomen kielen kauneuden 
vaativan, että diftongit pääsevät oikeuksiinsa. 
Sentähden kirjoitan tästä lähtien k i r j o i t -  
taa enkä k i r j o t t a a  ja pyydän, että Tietä- 
jän avustajatkin ottavat tämän huomioonsa. 
1920:7. 

Iankaikkinen, iankaikkisuus 
Mutta minkälaiseen autuuteen ja iankaikki- 

seen elämään pyrkii henkisesti herännyt ihmi- 
nen ks Usko ja 1908:130—135, 

Vuodet vierivät, aika syöksyy iankaikkisuu- 
teen. Ihminen tarttuu kiinni ajan pyörivään 
rattaaseen, muttei voi seisottaa sen kulkua. Hän 
itse syöksyy mukana iankaikkisuuden rannatto- 
maan valtamereen ja kysyy ihmetellen: »olenko 
aaltoihin hukkuva minäkin? Eikö mitään ole 
pysyväistä? Kaikki muuttuu, kaikki käy kohti 
kuolemaa, eikö ole mitään ikuisesti pysyvää?» 
On, kuolematon rakkaus pysyy iankaikkisesti, 
ja Hän, joka maailmassa kuolematonta rak- 
kautta personoi, Hän on ajasta tietämätön. 
Sama Hän on tänään kuin Hän oli eilen ja sama 
Hän on iankaikkisesti. Hänen nimensä on Minä 
Olen Se Mikä Olen ja Hänen ylistystänsä tai- 
vaat ja maat ikuisesti laulavat. Ei ihmettä, että 
joulun aikaan, jolloin pimeys kattaa maan, tai- 
vaitten enkelit lähestyvät maan piiriä ja pai- 
suttavat kuoronsa niin voimakkaaksi, että kuo- 
levainenkin voi kuulla heidän ylistyslauluaan. 
Monen, monen yksinäisen tai tuskan ahdista- 
man ihmisen korviin on jouluyönä majestetil- 
lisen mahtavana kaikunut enkelikuorojen »Kun- 
nia olkoon Jumalalle korkeudessa.» 

Niin, kunnia Hänelle, joka on iankaikkinen 
ja kuolematon rakkaus.  1911:351—352, 

He eivät tahtoneet kärsiä eivätkä nähneet 
Iankaikkisen Lain hyvää tarkotusta, ks Viisaus 
1913:469—471, 

Jos taas emme usko kadotukseen, täytyy mei- 
dän uskoa kehitykseen, jota ilman »iankaikki- 
nen elämäkin» olisi sangen tyhjä ja sisällötön, 
ks  »kristitty»   1917:5, 

Korkein onni on »iankaikkinen autuus» ja 
iankaikkinen autuus on tuntea totuuden jumala 
ja elää hänessä, ks autuus 1918:1, 

Iankaikkinen elämä on riippuvainen siitä, 
että ks veri 1934:344—345. 

Ibsen 
Ibsenin ihana »Peer Gynt» — — — kuvaa sa- 

latieteellistä   tutkijaa   ks  Atra,   K.   1916:52—53. 
Idee fixe ks Sairas sielu 1926:231—232. 

Identiteettitunne 
Olin miltei identifioinut oman itseni — en ai- 

noastaan teosofian, vaan myös Teosofisen Seu- 
ran kanssa. — — — minussa identiteettitun- 
netta T. S:n kanssa, ks R-R. 1920:341—348. 

Ido 
ks esperanto 1912:499—500, esperanto 1913:313 

—315. 
Idiotismi 
ks Sairas sielu 1926:229—232. 
Idän Tähden Järjestö = lyhennettynä I.T.J. 

ks myös Krishnamurti, maailmanopettaja, Va- 
paakatolinen kirkko, L i i t e :  Idän tähden 
osasto. 

[*Asiaa valaiseva on A. B:n art »Idän tähden 
Järjestö»   1911:175—176,] 

»Itäisen Tähden Järjestö» on tärkeä ja hyvä 
liitto, mikäli sen tarkotuksena on ks Kristus 
1911:289, 

Kesällä kirjotettiin Suomesta Alcyonelle ja 
pyydettiin lupa perustaa Itäisen Tähden Järjes- 
tön suomalainen osasto. Kirje joutui nähtävästi 
hukkaan, jonka tähden uusi anomus lähetettiin 
syksyllä Intiaan. Nyt on saapunut vastaus Mr. 
George Arundale’iltä, joka on Alcyonen yksityis- 
sihteeri, ja tämä vastaus hyväksyy anomuksen. 
Ennen pitkää, kun muutamia muodollisuuksia 
vielä on suoritettu, järjestetään siis Suomeen 
Itäisen Tähden Järjestön alaosasto. Suomen 
paikalliseksi edustajaksi tulee tohtori V. An- 
gervo Mikkelissä ja kirjeenvaihtajasihteeriksi 
herra Toivo Vitikka Oulunkylässä. Lähempiä 
tietoja jäsenyydestä y.m. annetaan vastedes. 
1912:8, 

Seuraavan kertomuksen »merkillisestä het- 
kestä» Teosofisen Seuran äskeisessä vuosiko- 
kouksessa on kirjottanut Mr. C. W. Leadbeater. 
Se on julkaistu Englannissa ilmestyvässä nuor- 
ten lehdessä »The Lotus Journal» ja ansaitsee 
mielestäni paikan Tietäjässäkin. Se on omiansa 
vahvistamaan uskoa Alcyonen tulevaan opetta- 
jatehtävään, mutta omasta puolestani teen sen 
huomautuksen, ettei se todista mitään h ä n e n  
erikoisasemastaan okkultisessa maailmassa. Se 
vain viittaa siihen, mitä teosofisen liikkeen yh- 
teydessä voi tapahtua ja tulee tapahtumaan 
vastedes, jos teosofit työskentelevät totuudessa 
ja hengessä. Jo Suomen T. S:n ensimäisessä 
vuosikokouksessa 1908 lausuin, että vuosijuhla 
voisi muodostua todelliseksi helluntai- eli py- 
hän hengen vuodatusjuhlaksi. Että tämä ajatus 
nyt niin kauniisti toteutui viime jouluna Be- 
naresissa, todistaa, ettei ennustukseni ollut tuu- 
lesta temmattu. 

Mr. Leadbeater  kirjottaa: 
Teosofisen Seuran suuri vuosikongressi on 

aina merkkitilaisuus. mutta tämänvuotinen ko-
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kous oli erittäin huomattava erään tapahtuman 
kautta, jonka laatuista ei ole ennen ollut. Itse 
kokous pidettiin Benaresissa ja osanotto oli pal- 
jon pienempi kuin jos se olisi pidetty Adjarin 
päämajassa. Kuitenkin siinä oli paljon ylevää 
innostusta ja veljeystunnetta ja presidentin 
luennot olivat yhtä loistavat kuin konsanaan. 
Mutta tämän kokouksen merkillisin seikka oli 
aivan odottamaton, niinkuin tästä kertomukses- 
tani  nähdään. 

Hyvin paljon jäseniä oli liittynyt Idän Täh- 
den Järjestöön kokouksen aikana ja joku huo- 
mautti (aivan sattumalta), että olisi suureksi 
iloksi heille, jos itse järjestön pää antaisi heille 
jäsenkirjat. Ihastuksella tartuttiin tähän aat- 
teeseen ja myöskin monet vanhemmat jäsenet 
pyysivät saada antaa takaisin jäsenkirjansa 
saadakseen ne järjestön päältä omakätisesti ta- 
kaisin. Niinpä määrättiin aika (klo 6 i.p. 28 
p:nä jouluk.) ja me kokoonnuimme intialaisen 
osaston suureen  halliin. 

Luulimme, että siitä tulisi vain pieni muodol- 
linen kokous ja minä epäilin, tokko edes presi- 
denttikään siihen tulisi, koska hän oli äskeisestä 
esitelmästään väsynyt. Ainoastaan »Tähden» 
jäsenille oli pääsy vapaa, mutta sali tuli aivan 
täyteen; arvaan siinä olleen n. 400 henkeä. 
Useimmat istuivat lattialla, mutta ympäri sei- 
niä oli penkkirivi ja yläpäässä muutamia tuo- 
leja. Siellä istuimme presidentti ja minä sekä 
Miss Arundale ja Mizar ja muutamia muita, ja 
penkeillä istui etupäässä europpalaisia naisia. 
Oli järjestetty niin, että järjestön pää seisoisi 
aivan meidän edessämme ja Mr. Telang (In- 
tian kansallisedustaja) hänen vieressään. Jä- 
senten oli kulettava jonossa heidän ohitsensa ja 
kukin jätti jäsenkorttinsa Mr. Telangille, joka 
luki hänen nimensä ääneen ja sitten antoi pa- 
perin Alcyonelle, joka antoi sen omistajalleen 
takaisin. Nähtävästi aivan yksinkertainen oh- 
jelma — mutta »ihminen päättää, Jumala sää- 
tää». Kaikki asettuivat hyvään järjestykseen 
(suureksi osaksi Mr. Irving Cooperin ansiosta) 
ja ensimäiset kaksi tai kolme jäsentä otti ku- 
martaen ja hymyillen vastaan jäsenkorttinsa ja 
palasivat paikoillensa. 

Yhtäkkiä täyttyi sali suunnattomalla voimal- 
la, joka niin tuntuvasti virtasi Alcyonen kautta, 
että seuraava jäsen lankesi maahan tämän ih- 
meellisen voimavirran valtaamana. En ole kos- 
kaan nähnyt tai tuntenut mitään tämän kaltais- 
ta, se muistutti ehdottomasti mahtavaa, pauhaa- 
vaa tuulispäätä ja toi mieleen pyhän hengen 
vuodatuksen helluntaina. Jännitys oli tavaton 
ja jokaiseen huoneessa olijaan se vaikutti voi- 
makkaasti. Tällaisista tapauksista voimme jos- 
kus lukea pyhistä kirjoista ja pitää kertomuk- 
sia liioteltuina mutta tässä oli edessämme sa- 
manlainen tapaus  20:nnellä vuosisadalla. 

Tämän jälkeen jokainen, kun hänen vuoronsa 
tuli, heittäytyi pitkälleen ja useilta valuivat 
kyyneleet pitkin poskia. Se oli todella mieleen- 
painuva näytelmä, sillä tässä oli edustettuna 
merkillinen joukko harrasmielisiä ihmisiä. Oli 
läsnä jäseniä miltei kaikista Europan maista, 
Amerikasta ja kaikista osista Intiaa ja oli hy- 
vin  kaunista  nähdä  kaikkien,   valkotukkaisten 
 

ja tummien, brahmalaisten, buddhalaisten, par- 
silaisten ja kristittyjen, ylpeitten Radsputprins- 
sien ja kirjavasti puettujen kauppiasten, valko- 
tukkaisten miesten-ja pienten lasten, heittäyty- 
vän haltioissaan Alcyonen jalkain juureen. 
Vuodatettu siunaus oli niin tuntuva, että jokai- 
nen halusi tulla siitä osalliseksi, ja siksi nekin, 
joilla ei ollut jäsenkortteja mukanaan, repivät 
irti tähtensä ja jättivät ne, jotta hekin saisivat 
jotakin Alcyonen kädestä. 

Hän seisoi kaiken aikaa viehättävänä, täydel- 
lisesti itseään halliten, hymyillen kullekin lem- 
peästi ja ojentaen molemmat kätensä siunaa- 
vasti kunkin polvistuvan ylitse. Valtaavan näy- 
töksen huippukohta lienee ollut siinä, kun pik- 
ku rakas Mizarimme heittäytyi veljensä jalkoi- 
hin ja koko joukko puhkesi innokkaisiin kät- 
tentaputuksiin — mistä syystä on vaikea sanoa, 
mutta tuntui ikäänkuin se sillä hetkellä ei olisi 
ollut epäkunnioittavaa vaan laillaan luonnollista 
ja asiaankuuluvaa. 

Kun viimeinenkin tästä suuresta seurasta oli 
osottanut kunnioitustaan, palasi Alcyone istui- 
melleen meidän keskellemme, ja jonkun aikaa 
vallitsi äänetöntä haltioitumista, henkeänsä pi- 
dättävää pelonsekaista odotusta. Sitten presi- 
dentti kuiskaten kehotti Alcyonea lopettamaan 
kokouksen. Hän nousi ja ojensi oikean kätensä 
läsnäolijoitten päitten yli ja sanoi juhlallisesti: 

» L e v ä t k ö ö n  s u u r e n  H e r r a n  siu- 
naus  y l i t s e n n e   a i n i a a n . »  

Ja niin me tulimme takaisin tavalliseen maa- 
ilmaan ja lähdimme salista tuntien, että olimme 
kokeneet elämämme suurimman tapahtuman ja 
että todella oli meidän ollut hyvä olla siellä, 
sillä se oli ollut meille »kuin Jumalan huone ja 
taivaan portti». 

Olen salatieteen alalla nähnyt paljon, mutta 
en koskaan fyysillisellä tasolla tällaista voiman 
vuodatusta enkä mitään, joka olisi niin syvästi 
liikuttanut kaikkia läsnäolevia. Arvaan, että 
useimmat myöskin n ä k i v ä t  jotakin, mutta 
ainakin se, mitä he tunsivat, järkytti heidän sy- 
dänjuuriansa. Ei ole helppo sitä sanoilla ilmais- 
ta, mutta epäämättömänä ja valtaavana tuntui 
jonkun mahtavan, elävän Olennon läsnäolo. Il- 
miön salainen puoli oli ihmeellisen ihana, mutta 
liian pyhä kuvattavaksi. Lieneeköhän tämä jo- 
kin merkki siitä, mitä voimme odottaa tänä 
uutena ajanjaksona näkevämme, ja saammeko 
kenties jo lähimmässä tulevaisuudessa toivoa 
useita tällaisia mahtavia henkisen voiman vuo- 
datuksia, useita tällaisia korkeampien maail- 
moiden ihanuuksien välähdyksiä? Niin olkoon. 
1912:106—109, 

Matti Kurikan toimittamat »New-Yorkin Uu- 
tiset» ovat pitkin vuotta sisältäneet kirjotuksia 
teosofiasta. Siinä on näkynyt nimimerkkeinä 
V. S., E. A., J. M., M. K—a y.m. Meidän täytyy 
olla varsin kiitollisia toimittajalle, että hän 
näin levittää tietoa asiasta, joka meille on kal- 
lis. Omasta puolestani olen kuitenkin ihmetel- 
lyt (ja kai moni lukija minun kanssani) Matti 
Kurikan omaa kantaa, joka niin sanoakseni tie- 
topuolisesti on teosofinen, mutta samalla vastus- 
taa nykyaikaisia teosofian edustajia semmoisia 
kuin    T.    S:n    presidenttiä,    Annie    Besantia,
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C. W. Leadbeateria, jopa allskirjottanuttakin. 
Ihmettelen sitä siksi, että se saa Matti Kurikan 
menemään aivan liiallisuuksiin. Hän on ko- 
vasti loukkaantunut Itäisen Tähden järjestöön 
ja tekee Annie Besantista »teosofian kavalta- 
jan», joka tahtoo tyrkyttää »uutta mestaria» 
(Alcyonea) syntymäisillään olevan teosofisen 
kirkon paaviksi. Ja minua hän moittii siitä, 
että   olen  siinä  hommassa  mukana. 

Tämä on nyt kaikki jokseenkin tuulesta tem- 
mattua. Mitä minuun tulee, en kuulu Itäisen 
Tähden järjestöön enkä ole työskennellyt sen 
järjestön aikaansaamiseksi täällä Suomessa. 
En ole sitä vastaan — kuinka teosofi voisi vas- 
tustaa mitään hyvää työtä? — mutta en ole sii- 
hen osaakaan ottanut, koska ensin tahdon näh- 
dä, mitä siitä kehittyy. Jos siitä kehittyisi kirk- 
ko ja paavi, silloin mielestäni olisi turha sitä 
kannattaa. 

Mutta Matti Kurikka ei ole huomannut sitä, 
että Itäisen Tähden järjestöllä ei ole mitään vi- 
rallista tekemistä Teosofisen Seuran kanssa. 
Ei Annie Besant T. S:n presidenttinä työsken- 
tele sen järjestön puolesta, vaan yksityisenä 
teosofina. Ja onhan hänellä oikeus yksityisenä 
tehdä sitä työtä, jota hän katsoo hyväksi. Myön- 
nän kyllä, että hänen korkea virallinen ase- 
mansa leimaa kaikki mitä hän tekee puoliviral- 
liseksi, mutta tämä ei ole hänen syytänsä. Jos 
mc itsekukin pidämme kiinni teosofisesta aja- 
tusvapaudesta ja työvapäudesta, voimme presi- 
dentillemmekin myöntää täyden vapauden, 
vaikkapa hänen käsityksensä oikeasta olisi toi- 
nen kuin meidän. 

Sitäpaitsi Annie Besantin oma, täydellisesti 
vapaamielinen, suvaitsevainen ja puolueeton 
kanta näkyy siitä puheesta, jonka hän tänä 
vuonna piti Parisissa ja jonka julkaisen tässä 
Tietäjän numerossa.  1912:252—253, 

Idän T ä h d e n  J ä r j e s t ö ,  jonka pe- 
rustamisesta puhuttiin viime vuoden Tietä- 
jässä siv. 175 ja jonka ulottamisesta Suomeen 
mainittiin tämän vuoden tammikuun numerossa 
siv. 8, näkyy saaneen paljon kannattajia yltym- 
päri sivistynyttä maailmaa ja herättäneen myö- 
tätuntoa ja innostusta ulkopuolella Teosofista 
Seuraakin. Sen jäsenluku kuuluu tätä nykyä 
nousevan 10,000:een. Jokainen jäsen kantaa 
rinnallaan pienen viisikantaisen hopeatähden — 
»Idän Tähden», — joka osottaa, että sen kantaja 
uskoo suuren Mestarin pikaiseen esiintymiseen 
maailmassa. Annie Besant on kutsunut järjes- 
töä uuden uskonnon ensimäiseksi siemeneksi. 
Hyvän työn se tekee, jos se voittaa teosofialle 
uusia sieluja.  1912:402, 

I.  T. J:n innokas jäsen ks Blytt, Eva 1913:60, 
ks Bhagavan Das  1913:102—103,  108, 
I d ä n T ä h d e n  J ä r j e s t ö ,  art kirj V. H. V. 

1913:135—139. 
Suomessa on Järjestön suojelijana Teosofisen 

Seuran ylisihteeri Pekka Ervast, mutta Järjestö 
on muuten T. S:stä riippumaton.   1913:139, 

Kys. Minkä syyn tähden Saksan Teosofinen 
Seura ja intialainen ylisihteeri Bhagavan Das 
eivät hyväksy Idän Tähden Järjestöä? 

Vast. Saksan T. S:ssa on tietenkin jäseniä, 
jotka    hyväksyvät    I.   T.   J:n,    vaikka    tohtori 
 

Steiner ja hänen kannattajansa eivät sitä tee. 
Entinen Intian T. S:n ylisihteeri Bhagavan Das 
on kirjottanut I. T. J:tä vastaan, koska hän pel- 
kää siitä aiheutuvan jonkinlaista personanpal- 
velusta. Tohtori Steiner puolestaan ei hyväksy 
I. T. J:ä, koska se puhuu Kristuksen toisesta tu- 
lemisesta ja tohtori Steiner taas opettaa, että 
Kristus  ei  tule.   1913:160, 

ks opettaja  1913:161, Steiner  1913:169—171, 
Idän Tähden Järjestön pääaikakauskirja, Al- 

cyonen toimittama H e r a l d  of the star, 
joka tähän saakka on ilmestynyt Indiassa neljä 
kertaa vuodessa, tulee ensi tammikuusta painet- 
tavaksi Lontoossa ja ilmestyy joka kuukauden 
11 p:nä, laajeten suuresti sekä kooltaan että si- 
sällöltään. Uudessa asussaan se aikoo käsitellä 
m.m. seuraavia kysymyksiä: a) minkä uusien 
periaatteiden tulee hallita kansalaisihanteita 
sekä eri rotujen ja maiden suhteita toisiinsa; 
b) mitä suhteita on saatava aikaan maailman 
eri uskontojen välille; c) mitä erilaisia menet- 
telytapoja ne, jotka uskovat maailmanopettajan 
pikaiseen tuloon, voisivat käyttää niiden moni- 
naisten yhteiskunnallisten pulmien yhteydessä, 
jotka kohtaavat meitä kaikissa maissa ja kai- 
killa inhimillisen toiminnan aloilla ja joita ovat 
esim. eri kansanluokkien väliset suhteet, köy- 
häin tila, n.k. rikollisten asema, työnhankinta 
kaikille, terveelliset huvitukset, terveyshoito 
j.n.e.; d) mitä suhteita meillä pitäisi olla toisiin 
luontokuntiin ja toisiin kehitysjärjestelmiin, 
esim.  d e e v a  -kehitystöön. 

Kuten näkyy, on H e r a l d i n  ohjelma laaja- 
kantoinen   ja  korkealle  tähtäävä. 

Muuten olen Idän Tähden järjestöstä saanut 
sen vaikutelman, että se vähitellen kasvaa itse- 
tietoisemmaksi tehtävästään. Personallinen ele- 
mentti, joka olisi voinut tulla sille vaaraksi, 
kaikkoaa ja se antautuu yhä itsetietoisemmin 
palvelemaan uusia aatteita yleensä ja valmista- 
maan uuden sivistyksen tuloa. Se vetää teoso- 
fisen maailmankatsomuksen jokapäiväiseen elä- 
mään ja näyttää, millä tavalla uutta elämän- 
ymmärrystä voidaan käytännössä toteuttaa. 
Meidän työmme Suomessa, joka jo vuosikausia 
on itsetietoisesti tarkottanut Suomen tulevaa on- 
nea ja henkistä kulttuuria, on täten ollut työtä 
Idän Tähden merkissä, vaikkei I. T. järjestöä 
vielä ollut olemassakaan.   1913:366—367, 

ks  A.  B.   1913:419—421, 
Idän Tähdellä oli lokakuun 25—26 p:nä suuri 

kokous Lontoossa, johon edustajia oli saapunut 
eri maista. Suomesta olivat lähteneet Idän Täh- 
den sihteeri, herra Toivo Vitikka, I. T:n varsi- 
naisena edustajana ja hänen seurassaan rouva 
R. L. Tuonenkylästä. Paljon henkistä hyvää 
toivottiin heidän voittavan matkallaan ja tuo- 
van mukanaan palatessaan kotimaahan. 1913: 
421, 

Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike on 
julkaissut Toivo Vitikan henkevän kirjotuksen 
Idän T ä h t i ,  hinta 25 p. Sopii hyvin levitet- 
täväksi niille, joille tahtoo antaa tietoa saman- 
nimisen järjestön tarkotusperistä ja työstä. 
1913:424, 

K i r j e  L o n t o o s t a .  Idän tähden Järjes- 
tön  l:nen  kansainvälinen kongressi  Lontoossa,
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lokak. 24—26 p. 1913.   kirj. Toivo Vitikka 1913: 
450-^55, 462, 

Jouluksi valmistuu V. H. V:n toimittama 
Idän T ä h t i  niminen joulujulkaisu, joka 
sekä kirjotusten että kuvien puolesta tulee san- 
gen mieltäkiinnittäväksi. Hinta on ainoastaan 
50 p. ja toivomme sille runsaasti tilaajia ja lu- 
kijoita.   1913:463, 494—500, 

[»Tietoja I. T. J:stä ja Herald-lehdestä 1914: 
90—91, 148, 183—185, 197, 257, 303—306, 357—358, 
463, 504—505, 511, 1915:137—139, 254, 305—307, 
1916:95,  288,  384, 430,] 

Idän Tähden aatetta palvelemaan, ks Kus- 
tannusliike,  Uus-uskonnollinen  1916:288, 

Idän T ä h d e n  k i r j a s i a .  I. T. J:n toi- 
mesta julkaistaan 10:vihkoinen sarja lentokirja- 
sia à 25 p. (yhteensä sarja Smk. 2:50). Näistä on 
suurin osa jo ilmestynyt ja seuraavat ilmesty- 
vät ennen joulua. Sarja sisältää seuraavat kir- 
jaset: 

1. E. A. Wodenhouse: Kaivataanko uutta opet- 
tajaa? 

2. » , Aikakausien laki. 
3. » , Murrosajan    ristituulet. 
4. » , Rakentavia voimia. 

 

5. W. Angervo: Opettajaa odottaessa. 
6. Väinö Vaivanne: Uusi uskonto. 
7. G.   V.  Mustonen:    Mitä   ajattelen   suuren 

opettajan tulosta? 
8. J. R. Hannula: »Kavahtavat kai poikaani». 
9. Hj. Arvidsson: Vanha ja uusi aika. 

10. Helmi Jalovaara (Tulevaisuuden kodista ja 
kasvatuksesta). 

Kutakin vihkoa voidaan myös erikseen tilata; 
useampia tilattaessa myönnetään alennusta. Lä- 
hetetään postivapaasti tilaajille. Saadaan .Teo- 
sofisen Kust. liikkeen kautta, Idän Tähden asia- 
miehiltä sekä kustantajalta »Uususkonnollinen 
Kustannusliike», Hyvinkää.   1916:384, 

Eräänä päivänä luin läpi kuusi Idän Tähden 
kirjasta, nimittäin numerot 5—10. Nämät ovat 
kaikki kotimaisten tekijäin kirjottamia ja poi- 
min niistä tähän pari kultajyvästä. 

N:o 7 sanoo: »Taloudellisella alalla meidän on 
luotava keskuuteemme ihanne-yhteiskunta, jos- 
sa rakkaus vallitsee. Meidän on näytettävä oi- 
kea keino sosialisen problemin ratkaisemi- 
seksi.» 

Aivan kuin omasta suustani otetut nuo sanat! 
Sitä juuri olen aina ajatellut Teosofisesta Seu- 
rasta. 

Ja vielä: »Tulevassa sivistyksessä kasvaa ylei- 
sen mielipiteen vaatimus jo niin korkealle, että 
se odottaa jokaiselta yhteiskunnan jäseneltä 
sääliä ja uhrautuvaisuutta; silloin ei kenenkään 
tarvitse pyytää itselleen oikeutta. Jumalan työ- 
ase on rakkaus; siinä on vastaus Ingersollin 
kirjaan: Miksi ei Jumala tapa perkelettä.» 

N:ssa 9: »Jokainen planeetta saa toisinaan 
nähdä luonaan taivaallisen lähettilään, mutta ei 
astronomit eikä kynäniekat voi laskea, mistä se 
tulee ja mihin se menee ja mikä on hänen ai- 
kansa. Muutamia vuosia sitten kävi maapal- 
loamme tervehtimässä tällainen taivaallinen 
sanansaattaja. Se toi meille suuren sanoman, 
se sanoi meille: terve, sinä olet armoitettu maa- 
 

ilman planeettojen seassa; sinä olet synnyttävä 
pojan, sillä uusi aika on sinulle alkava.» 

Sangen originelli ja rohkea väite sanallisesti 
ymmärrettynä! 

N:ssa 10: »Se kasvannainen (joka usein tekee 
tehottomaksi kaiken kasvatustyön) on rangais- 
tuksen aate, kaikki rankaisutarkotuksessa käy- 
tetyt kurinpitotoimenpiteet, joilla muka lasta 
kasvatetaan. Niin outo on vielä uusi, rankaisun 
hylkäävä kasvatussuunta, että se näyttää laa- 
joille piireille vielä aivan hulluudelta tai vain 
kauniilta teorialta, mahdottomalta toteuttaa. Ja 
kuitenkin juuri tuon ajatussuunnan käsittämi- 
nen ja sovelluttaminen kasvatukseen merkitsee 
huomattavaa siirtymistä uuteen inhimillisem- 
pään elämänkauteen ja vankimman perustuk- 
sen luomista uusille yhteiskuntamuodostuksille.» 

Vielä: »Siksi kasvatustyö sisimmässään on 
enimmäkseen työtä kasvattajan oman itsensä 
kanssa.»   Ja  koko sivu  17. 

Ja vielä: »Onhan aivan yleisesti tuttu jo tuo 
ajatus, että vankilat rangaistuslaitoksina rikolli- 
sille eivät vastaa enää meidän tajuntamme mu- 
kaan inhimillisyyden vaatimusta, on jo paljon 
pyrkimystä käytännössäkin niitä muuttamaan 
kasvatuslaitoksiksi. Jos paheisiin vajonneihin 
nähden sitä pidetään mahdollisena, kuinka ei 
voitaisi hallita ilman rangaistuksia maailman 
puhtainta ja herkintä ihmisainesta (nim. lap- 
sia)!»  1916:438—439, 482,  1917:51, 

Idän T ä h d e n  ensimäinen numero on il- 
mestynyt. Se on siisti ulkonäöltään ja hyvälle 
paperille painettu. Sisältö miellyttää lukijaa. 
Toivomme uudelle tulokkaalle kaikkea menes- 
tystä!   Vuosikerran hinta on Smk. 2:50. 1917:51, 

ks  Kannatusliitto  1917:100, 
Minulta on viime aikoina monasti kysytty, 

mitä oikeastaan ajattelen n.k. Idän Tähdestä ja 
uuden opettajan tulosta, ja vaikka niihin kysy- 
myksiin olen ennen vastannut, teen sen mielel- 
läni nytkin. 

Uskon samaten kuin monet ihmiset nykyään, 
että uusi aika on tulossa, uusi sivistys, veljelli- 
sempi yhteiskuntamuoto, veljellisempi kansain- 
välinen tila. Koska tämä uusi aika alkaa, on 
vaikea, niin, mahdoton määritellä vuosiluvuissa. 
Se on jo alkanut. Se on jo olemassa ihmismie- 
lissä ja ihmismielten kaihoissa, vaikka sen to- 
teutuminen fyysillisessä maailmassa tapahtuu 
askel askeleelta, vähitellen, niinkuin puu kas- 
vaa siemenestä. 

Uusi sivistys tarvitsee uusia pohjapiirustuk- 
sia. Uusia piirustuksia voivat luoda ainoastaan 
uudet ihmiset, nerokkuudessa, henkevyydessä, 
elämäntavoissaan uudet. Niitäkin jo on ollut ja 
on — ja miksei niitä yhä uusia syntyisi? Henki- 
maailman rikkaudet ovat tyhjentymättömiä. Ja 
miksei joku niistä jumalallisista lähettiläistä — 
— enkeleistä — olisi ensimäinen ja suurin? 
Miksei todella jokin »maailmanopettaja» taas 
siunaisi tätä näkyväistä palloa läsnäolollaan? 

Semmoista ainakin minulle näytettiin jouluna 
1908, kun makasin vuoteellani, jalka taittunee- 
na. Ja siitä ilosta, joka minut silloin täytti, ker- 
roin heti julkisesti, kun taas pääsin jalkeille 
tammikuussa 1909. Ne kolme esitelmää, jotka 
pidin  ja  joissa   tulevaisuutta  kuvasin,  julkais-
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tiin saman vuoden jouluksi yhdessä kolmen 
Mrs. Besantin esitelmän kanssa, jotka samasta 
asiasta puhuivat. Kirjan nimi oli »Uuden ajan 
aamunkoitteessa»   (sitä ei ole  enää saatavissa). 

Sitä vastoin en ruvennut huolehtimaan siitä, 
koska tämä kaikki tapahtuisi. Olihan Madame 
Blavatsky »Teosofian avaimessa» maininnut 
että seuraava henkinen sysäys annettaisiin v. 
1975 jälkeen. Silloin siis ehkä ilmestyisi uusi 
opettaja. Mrs. Besant taas alkoi selittää, että 
hänen tulonsa tapahtuisi paljon pikemmin — 
ehkä kymmenen, viidentoista vuoden kuluttua. 
No niin, olihan sekin mahdollista. Viisaitten 
kanssa ei sovi riidellä. Mutta minä ajattelin 
myös Jeesuksen sanoja, että ainakin hänen tu- 
lonsa hetkestä tiesi isä yksin. En siis halunnut 
heittäytyä mihinkään varmaan uskoon tuon tu- 
lon muodollisen puolen suhteen, en siis speku- 
loida en ajasta, en paikasta, en henkilöstä. Sen- 
tähden en liioin liittynyt Idän Tähden liikkee- 
seen, koska se nähdäkseni — ainakin alussa — 
pyrki rajottumaan määrättyyn uskoon juuri yl- 
lämainituissa suhteissa. Sanotaan, että Idän 
Tähti nyt on vapaampi ja vaatimattomampi. 
Hyvä sekin. Mutta jos ennustus toteutuisi ai- 
van siinä muodossa kuin Idän Tähti ensin us- 
koi, eikö Idän Tähti silloin »vapaammaksi» 
muuttuessaan itse asiassa olisi pettänyt uskoan- 
sa? Ennustukset ovat aina vaarallisia, sitä vaa- 
rallisempia, kuta yksityiskohtaisempia ne ovat; 
sillä niiden suhteen toteutuu aina vanha rans- 
kalainen sananlasku, että »se nauraa paraiten, 
joka viimeiseksi nauraa». Olkaamme sentähden 
varuillamme me kaikki, joiden suonissa juok- 
see profetallista verta! 1917:104—105, 148, 392, 
1918:132, 1919:102, 261, 1921:64, 514, 1922:231, 233 
—235, 260, 318, 320, 

»Herald of the Star» näkyy olevan mielenkiin- 
toinen ja hyvin toimitettu lehti. Sen toimitta- 
jana lienee nykyään Idän Tähden pää, J. Krish- 
namurti (Alcyone) itse, päättäen siitä, että hän 
on allekirjoittanut toimituksen artikkelin (Edi- 
torial notes) siinä joulukuun numerossa, joka 
on sattunut käsiini. Pieni lapsellinen »Alcyone» 
on nyt kehittynyt 26-vuotiaaksi Mr. Krishna- 
murtiksi, jonka osaksi on tullut mitä paras 
englantilainen koulu- ja yliopistokasvatus. Hä- 
nen näköpiirinsä on suuresti avartunut, hänen 
älynsä on plastillinen ja vastaanottavainen kuin 
nuorella ihmisellä ainakin, ja jos hänen hen- 
kensä saa painaa leimansa Idän Tähden liikkee- 
seen, tuntuu siltä, että mainittu liike ilahdutta- 
valla tavalla vielä vapautuu niistä ennakkoluu- 
loista, jotka sitä ainakin alussa haittasivat. Se 
on joka tapauksessa huomioonotettava kansain- 
välinen liike, senkin takia jo, että sillä sano- 
taan olevan 70,000 jäsentä. 

Joulukuun numerossa on toimittajan pääkir- 
joituksessa selostus Idän Tähden tehtävästä ja 
tarkoituksesta. Tämä selostus ei ole lähtenyt 
Mr. Krishnamurtin omasta kynästä; sen on kir- 
joittanut eräs innokas aatteen ajaja Miss Dorothy 
Arnold, mutta Mr. Krishnamurti painattaa sen 
sanasta sanaan, lausuen siitä seuraavan arvos- 
telun: »se (selostus järjestön tarkoituksesta) on 
mielestäni erinomaisen hyvin esitetty, jonka 
tähden toistan sen tähän täydellisenä». 

Kuten tiedämme, perustettiin Idän Tähti v. 
1911. Sen usko on alusta saakka kohdistunut 
n.s. maailmanopettajan pikaiseen tulemiseen ja 
se on tahtonut valmistaa ihmisiä hänen tuloansa 
odottamaan ja vastaanottamaan. Alussa myös 
sanottiin, että tämä maailmanopettaja oli Kris- 
tus, joka kaksi tuhatta vuotta sitten eli ja vai- 
kutti Palestinassa. Odotettiin siis Kristuksen 
toista tulemista. Lisäksi uskottiin, että Kristus 
samoinkuin viimein ottaisi käyttääkseen jonkun 
opetuslapsen personallisia käyttövälineitä. Aja- 
teltiin, että Krishnamurti tulisi olemaan tämä 
opetuslapsi, ja häntä erikoisesti valmistettiin ja 
kasvatettiin tätä ihmeellistä tulevaa tehtävää 
varten. 

Tietysti oli suuri joukko teosofeja — esim. 
kaikki antroposofit, — joilla oli toisenlainen kä- 
sitys Kristuksesta ja hänen toisesta tulemises- 
taan. He eivät mitenkään saattaneet uskoa 
Krishnamurtin tehtävään tässä merkityksessä, 
vaan pitivät asiaa tuulesta temmattuna harha- 
luulona. 

Iloisesti yllättävää on nyt saada kuulla siksi 
pätevältä taholta kuin Idän Tähden omalta joh- 
tajalta, että käsitykset näissä peruskysymyk- 
sissä ovat vuosien kuluessa suuresti muuttuneet. 
Lainaan tähän otteen Miss Arnoldin kirjoitta- 
masta ja Krishnamurtin hyväksymästä selostuk- 
sesta: 

»Järjestö välttää huolellisesti suuren opetta- 
jan tulemiseen kohdistuneen uskonsa ilmauksen 
rajoittamista mihinkään erikoiseen ilmennys- 
muotoon, s.o. me emme sano, että tuleva suuri 
opettaja on minkään edellisen suuren opettajan 
jälleensyntymä (vaikka monella meistä on omat 
uskonsa ja odotuksensa tässä suhteessa), emme- 
kä liioin sano, millä tavalla tuo ilmestyminen 
on tapahtuva tai koska. Jäsenet ovat täysin va- 
paat pitämään omat uskonsa tässä kysymyk- 
sessä, eikä järjestö myöskään väitä, että ilmes- 
tys välttämättä on oleva fyysillinen, — järjestö 
vain ilmoittaa uskonsa suuren henkisen opetta- 
jan tulemiseen, joka antaa uuden sysäyksen 
henkiselle kehityksellemme, mutta se jättää hä- 
nen viisautensa päätettäväksi, millä tavalla tä- 
mä on tapahtuva.» 1923:6—8, 1924:329, 

Siihen uuteen henkeen olin itsekin vähällä 
vaipua, kunnes syntyi »Idän Tähti» ja avasi sil- 
mäni, ks Mestarikirjeet 1925:99—101, 

Teosofisessa Seurassa vallitsee tätä nykyä jän- 
nittynyt, odottavainen mieliala. Idän Tähti, 
jonka vaikutusvalta T. S:aan on suuri, koska 
T. S:n johtavat henkilöt ovat sen perustaneet, 
on »suojelijansa» Annie Besantin, T. S:n presi- 
dentin, suulla julistanut, että Kristuksen toinen 
tuleminen fyysillisessä ruumiissa on tapahtuva 
näinä päivinä. Julistus tehtiin viime elokuun 
11 p:nä Ommenissa Hollannissa, jossa Idän Tähti 
piti »leirikokouksen» amerikkalaisten spiritis- 
tein tapaan. Mrs. Besantin puhe oli kokonai- 
suudessaan luettavana m.m. suomalaisen »Teo- 
sofi »-lehden lokakuun numerossa. Julistuksessa 
sanottiin, että nuori hindulainen Krishnamurti, 
Alcyonen nimellä tunnettu Idän Tähden pää, 
on oleva »Herran» käyttövälineenä samalla ta- 
voin kuin Jeesus Natsarealainen pari tuhatta 
vuotta sitten. 
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En tahdo vielä ruveta näitä julistuksia juurta 
jaksain tutkimaan; tahdon omastakin puolestani 
olla odottavalla kannalla nähdäkseni, mitä lä- 
himmässä ajassa mahdollisesti tapahtuu. Olisi- 
han epäveljellistä arvostella, ennenkuin toinen 
on ehtinyt näyttää, mitä hänellä on esitettävänä. 
Mutta koska joihinkin totuudenetsijöihin Mrs. 
Besantin julistus on vaikuttanut mahtavalla voi- 
malla, katson yhtäkaikki velvollisuudekseni 
huomauttaa  parista seikasta nyt jo. 

Jos julistus tarkoittaisi, että mystillinen Kris- 
tus, sisäinen vapahtaja, pian syntyisi kuolevai- 
sessa ihmisessä, tässä tapauksessa Krishnamur- 
tissa, en minä eikä kukaan toinen voisi muuta 
kuin iloita, sillä elävän Kristuksen henkeä ih- 
miskunta kipeästi kaipaa ja tarvitsee — Teoso- 
finen Seura niinkuin muut. Voisimme korkein- 
taan pitää herttaisen lapsellisena, että semmois- 
ta asiaa edeltäkäsin ilmoitetaan, sillä henkinen 
suuruus tulee aina näkyviin perästäpäin, s.o. te- 
kojen, opetusten ja saavutusten kautta. Ei maa- 
ilma pidä Buddhaa suurena, sentähden että hä- 
nellä on määrätty asema taivaallisessa hierar- 
kiassa, vaan sentähden, että hänen elämänsä ja 
opetuksensa oli suuri ja ennen saavuttamaton. 
Kristillinen kirkko on erehtynyt pitämään Kris- 
tusta suurena vain sen nojalla, että hän oli »Ju- 
malan ainokainen poika», ja sentähden koko- 
naan unohtanut hänen elämänsä ja opetuksen- 
sa, mutta meidän teosofiamme on alusta saakka 
huomauttanut, että Kristuksenkin suuruus on 
etsittävä hänen elämästään ja opistaan, sillä 
kaikki suuruus tässä näkyväisessä maailmassa 
todistaa itse itsensä joko eläissään tai kuole- 
mansa jälkeen. 

Mrs. Besantin julistus Krishnamurtin suhteen 
ei kuitenkaan puhu mystillisen Kristuksen syn- 
tymästä eli suuresta vihkimyksestä, vaan aivan 
toisesta asiasta. Mrs. Besant näet julistaa, että 
tässä todella on kysymys Kristuksen toisesta 
fyysillisestä ruumistumasta, Palestinassa elä- 
neen vapahtajan uudestaan ilmestymisestä 
Krishnamurtin ruumiissa. Ja tämä seikka kai- 
paa  valaistusta ja  arvostelua jo  ennakolta. 

Tahdon siis heti sanoa, että minun on mahdo- 
ton uskoa, että Jeesus Kristus enää syntyisi 
maan päälle. Syyt on esittänyt H. P. Blavatsky 
kirjoituksessaan »Kristuksen toinen tuleminen», 
jonka julkaisin Ruusu-Ristin joulualbumissa. 
Jeesus Kristuksen ruumiillinenkin olemus on 
kuolematon, hän voi näyttäytyä fyysillisestikin 
kelle hän tahtoo, mutta hänen henkinen perso- 
nallisuutensa on mystillisessä Kristuksessa ja 
niin muodoin hän elää jokaisessa ihmisessä, joka 
hänen käskyjään ja opetuksiaan noudattamalla 
herättää ja kasvattaa itsessään Kristustajunnan. 
Ei kukaan ihminen ole suljettu ulos vapahta- 
jasta. Jokainen ihmissielu on »yhtä kalliisti os- 
tettu», mutta jokaisesta yksilöstä itsestään riip- 
puu, tahtooko hän luopua »synnistä», uskoa 
Kristuksen elämänoppiin ja siten päästä hen- 
gessään yhteyteen Jeesus Kristuksen kanssa. 
Ulkonaisia vapahtajia maailma ei kaipaa. Mutta 
maailma kaipaa nyt ja aina niitä ihmisiä, niitä 
viisaita auttajia, niitä vapahtajaolentoja, joissa 
Jeesus Kristuksen henki elävänä toimii ja vai- 
kuttaa.    Ja siihen työhön »Herran viinimäessä» 
 

olemme kaikki, niin pienet kuin suuret, kukin 
kohdaltamme kutsutut. 

Ehkä tämä henkinen tosiseikka on sisäisenä 
vaistona vaikuttanut Mrs. Besantiin y.m. Idän 
Tähden auktoriteetteihin, koska heidän sanansa 
aika ajoittain ovat ristiriidassa keskenään. 

Sangen tärkeän osan, voisipa melkein sanoa 
etusijan, anastaa näet Mrs. Besantin sanomassa 
Ommenissa hänen julistuksensa Kristuksen 
kahdestatoista apostolista. Ne ovat kaikki jo 
valitut, hän sanoo, ja hän mainitsee seitsemän 
nimeltä; että C. W. Leadbeater ja hän itse ovat 
niistä ensimäiset, lankeaa asian luonnosta. Hä- 
nen omat sanansa kuuluvat: S i t t e n  hän 
v a l i t s e e  n i i n k u i n  ennenkin k a k s i t o i s t a  
a p o s t o l i a n s a  — h u o m a t t a v a  luku 
» k a k s i t o i s t a »  — ja h e i d ä n  p ä ä n ä ä n  
on itse h e r r a .  Hän on jo v a l i n n u t  
h e i d ä t ,  m u t t a  m i n u l l e  on a n n e t t u  
k ä s k y  m a i n i t a   vain  s e i t s e m ä n . . .  

Huomio on kiinnitettävä sanoihin »niinkuin 
ennenkin», sillä Mrs. Besantin julistuksen rin- 
nalle on asetettava seuraavat, apostolein jou- 
kossa mainitun Mr. Leadbeaterin lausunnot: 

Kirjassaan The I n n e r  Life (I osa, s. 119, 
vuoden 1917 painos) sanoo C. W. Leadbeater: 
»Kun selvänäköisesti tutkimme kristinuskon 
perustajan elämää esim., emme löydä mitään 
jälkiä n.s. kahdestatoista apostolista; näyttää 
siitä, ettei niitä ihmisinä koskaan ollut olemas- 
sa, mutta että ne otettiin kertomukseen jostain 
syystä — mahdollisesti kuvaamaan eläinradan 
kahtatoista merkkiä.» 

Ja kirjassaan The H i d d e n  Side of 
C h r i s t i a n  F e s t i v a l  s, joka ilmestyi v. 
1920, sanoo tekijä (s. 291): »Psyykkisissä tutki- 
muksissamme löysimme vähän jälkiä Kristuk- 
sen kahdestatoista apostolista. Totta on, että 
hänellä oli apostoleita, mutta emme löydä kah- 
tatoista muita etevämpinä, ja evankeliumikerto- 
muksessa annetut nimet eivät ollenkaan esiinny 
huomattavina. Useimmat heistä eivät nähtä- 
västi olleet sen tärkeämpiä henkilöitä. Muis- 
tan, kuinka varhimmissa tutkimuksissamme 
ajattelimme, että Pyhä Pietari ainakin on täy- 
tynyt olla ihminen ja suuri johtaja, mutta mei- 
dät sai seisahtumaan huomio, että joka maassa 
jokaisen kirkon päätä aina nimitettiin Pieta- 
riksi. Sitä siis ei käytetty henkilönimenä vaan 
tittelinä. Pe tr os on kallio, ja jokaisen kir- 
kon päätä nimitettiin sen Pietariksi, kallioksi, 
jolle se oli rakennettu. On tietysti saattanut 
olla ensimäinen ja suurempi Pietari, mutta em- 
me yrittäessämme onnistuneet häntä identifioi- 
maan. Oli myös joitakin viittauksia, jotka he- 
rättivät meissä ajatuksen, että nuo kaksitoista 
ovat personoineet eläinradan kahtatoista merk- 
kiä.» 

Tämä myöhempi lausunto on jonkun verran 
varovaisempi kuin edellinen, mutta en tiedä, 
onko Mr. Leadbeater vielä myöhemmin muutta- 
nut kantaansa. Joka tapauksessa Mrs. Besantin 
julistus on ristiriidassa hänen »suuren kollee- 
gansa» tähän asti tunnettujen selvänäköisten 
tutkimusten kanssa, emmekä siis saata omistaa 
sille mitään vakavampaa huomiota, ennenkuin 
mainittu ristiriita on suorin sanoin selvitetty. 
Mrs.  Besant  on  näet   aina   sanonut   seisovansa
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Mr. Leadbeaterin rinnalla ja tutkivansa asioita 
okkultisesti yhdessä hänen kanssaan; emme siis 
saata otaksua, että Mrs. Besant tässä vakavassa 
kysymyksessä Kristuksen apostoleista olisi teh- 
nyt omia tutkimuksia ja päässyt omiin tulok- 
siin, jotka kokonaan eroavat Mr. Leadbeaterin 
klärvoajansista näkemyksistä. Sentähden on 
koko kysymys heidän kannaltaan vielä riidan- 
alainen. 1926:33—37. 
ks R-R  1926:68, 

Yhtäkaikki T. S:n nykyinen johto tajuaa ai- 
kamme kaipuun suosiessaan Idän Tähden lii- 
kettä, ks Messias 1926:71—74, Valk. Veljesk. 1926: 
136—138,  Teosofia  1926:162—169, 

Olen tässä teosofisessa liikkeessä kuin mikä- 
kin totuuden vartija, jonka sadat Argos-silmät 
kuuteen ilmansuuntaan tähdäten vaanivat mil- 
loin mitäkin äkkirynnäkköä totuuden linnoitus- 
ta kohti. Ja silmäin annettua tietoa aivoille al- 
kavat jäsenet liikkua ja vartija hyökkää puolus- 
tusasentoon. 

Kiitollinen tehtävä tämä ei ole, sillä rynnäkkö 
tapahtuisi huomaamatta, jos ei vartijaa olisi. 
Nyt useimmat heräävät vasta vartijan huutoon 
ja hänen aseittensa kalskeeseen ja huokaavat 
häiriintyneinä:   no,  taasko  se  siinä .. . 

Mutta tehtäväänsä  ei  kukaan  pääse  pakoon. 
Ja onhan välistä iloisiakin yllätyksiä todetta- 

vana. 
Olemme varmaan kaikki viime aikoihin saak- 

ka eläneet siinä uskossa, että Idän Tähden ju- 
listukset Kristuksen toisesta tulemisesta tarkoit- 
tivat, että Kristukseksi nimitetty »maailman- 
opettaja» niin täydellisesti valtaisi Krishnamur- 
tin ruumiin, että tämän oma personallisuus ko- 
konaan syrjäytyisi ja että »maailmanopettaja», 
kuten on sanottu, »kerran taas vaeltaisi ihmi- 
senä ihmisten kesken». Tämä uskomme ei ole 
perustunut tyhjiin otaksumiin omasta puoles- 
tamme, vaan selviin ilmoituksiin ja sanoihin 
Idän Tähden taholta. Että me emme ole näiden 
julistusten pätevyyteen uskoneet, on toinen 
asia ja johtuu toisista seikoista. 

Nyt olemme kuitenkin tänä vuonna saaneet 
mielihyvällä todeta, että Idän Tähti on itse teh- 
nyt »ympärikäännöksen» ja luopunut vanhasta 
väitteestään. Se ei enää usko, että Krishnamurti 
itse kuollen jättäisi ruumiinsa kokonaan »maa- 
ilmanopettajan» käytettäväksi. Se uskoo nyt ai- 
noastaan, että »maailmanopettaja» silloin täl- 
löin, ja aikaa myöten yhä useammin ehkä, tu- 
lee puhumaan Krishnamurtin suun kautta. 

Ja tähän uskoon mielellämme sanomme: ol- 
koon niin. »Maailmanopettaja» sanotaan olevan 
»korkealla kehitysasteella oleva yksilöllinen 
olento», ja jos hän tahtoo ja osaa inspiroida 
Krishnamurtia, ei siinä ole mitään mahdotonta 
eikä mitään yliluonnollista. Inspiratsioni-ilmiöt 
kuuluvat hienomman laatuisiin mediumistisiin 
ja spiritistisiin ilmiöihin. 

Kun kerran tämä askel on otettu, on toivoa 
siitä, että Idän Tähti itse vähitellen tekee eron 
kosmillisen Kristuksen ja n.s. »maailmanopetta- 
jan» välillä. Syy miksi esim. Ruusu-Ristissä 
olemme asettuneet vastustavalle kannalle Idän 
Tähden julistuksen suhteen, on juuri siinä, että 
näitä asioita on sekoitettu toisiinsa.   »Maailman- 
 

opettaja» on sekoitettu Jeesus Kristukseen. 
Jeesus Kristus oli kosmillisen Kristuksen ruu- 
mistuma, ei mikään »maailmanopettaja». Jeesus 
Kristus ei ruumistu enään. Kun nyt Idän Tähti 
on puhunut »maailmanopettajasta» ikäänkuin se 
olisi Jeesus Natsarealaisessa puhjennut Kristus, 
on meidän täytynyt huomauttaa siitä, että Jee- 
sus Kristus ei ruumistu uudestaan. 

Toista on, jos vain väitetään, että Krishna- 
murti on »maailmanopettajan» puhetorvi, ja 
vaikka lisättäisiin, että »maailmanopettaja» on 
Kristus. Sillä vaikka »maailmanopettaja» ei ole 
Jeesus Kristus, saattaa toiselta puolen Kristuk- 
sella olla puhetorvia ihmisten kesken, joten ky- 
symys nyt käy läheisemmäksi ja käytännölli- 
semmäksi. 

Kysymys on nyt inspiroivasta hengestä. Kuka 
Krishnamurtia inspiroi? »Maailmanopettaja» 
sanoo Idän Tähti. Aivan oikein. Mutta kun 
Idän Tähti lisää: tämä »maailmanopettaja» on 
sama korkealle kehittynyt yksilö, joka inspiroi 
Jeesusta, silloin voimme torjua väitteen. 

Kristus-inspiratsionilla on oma leimansa, sa- 
nomme, ja Jeesusta ei inspiroinut mikään kor- 
kealle kehittynyt yksilö vaan Jumalan Poika, 
kosmillis-mystillinen  Kristus. 

Itse asiassa inspiratsionin tekniikka niin sa- 
noaksemme on sangen omituinen. Tavalliset 
karkeat mediumit saavat inspiratsioninsa vaina- 
jien ja pahojen henkien tuonelasta. Treenatut 
mediumit välttävät näitä, mutta joutuvat ilman 
henkien ja kaikenlaisten kehittyneiden, näky- 
mättömässä maailmassa toimivien personalli- 
suuksien innoittamiksi ja ohjaamiksi. Taivaat 
heille aukenevat ja ilmavallan hallitsijat heitä 
opettavat. Ja siellä voi m.m. olla monenlaisia 
»maailmanopettaj ia». 

Jos ihminen sitä vastoin — oli hän mediumi 
tai ei — joutuu Kristuksen yhteyteen, ei hän 
joudu tuttavuuteen minkään »korkealla kehi- 
tysasteella olevan yksilöllisen olennon» kanssa, 
vaan hän oppii tuntemaan sitä ainoata »Maail- 
manopettajaa», joka on Isä Jumala ja Hänen 
Poikansa ja Pyhä Henkensä. Hän joutuu hen- 
gessään kosketukseen äärettömyyden kanssa ja 
sen rauhan ja hyvän tahdon kanssa, joka ääret- 
tömyyttä elähyttää. Eikä Isän salaisuus hänel- 
le paljastu, ellei Jeesus Kristus sitä hänelle il- 
moita — Jeesus Kristus on kosmillisen elämän 
ruumistuma. Jeesus Kristus tulee eläväksi hä- 
nenkin tajunnassaan. Ja kaikki mediumisuus 
hänestä häviää, kun hän alinomaa elää yhtey- 
dessä Kristuksen kanssa. 

Entä tämä yhteys? Jospa se onkin paljasta 
hysteeristä tunnelmaa? Ei lainkaan — kau- 
kana siitä. Hysteria on mediumismia. Yhteys 
Kristuksen kanssa on käytännössä siinä, että ih- 
minen elämässään osaa seurata Jeesuksen jäl- 
kiä. Eikä tämä seuraaminen ole mielivaltaista, 
vaan se on Jeesuksen käskyjen täyttämistä, se 
on elämistä Vuorisaarnan hengessä. Ihminen 
on silloin aina »inspiroitu», sillä hän elää aina 
totuuden kasvojen edessä. 

Jos hän milloinkaan joutuu haltiotilaan, mer- 
kitsee tämä, että hänen ruumiilliset käyttöväli- 
neensä ovat niin pyhässä sopusoinnussa, että 
Kristus,   joka  hänessä  elää.  tavallista  voimak-
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kaammin puhuu ja toimii hänessä ja hänen 
kauttaan. 

Nyt Idän Tähden jäsenet huomauttavat: tätä 
juuri tarkoitamme Krishnamurtin suhteen! 

Jos niin on, vastaamme siihen, minkä tähden 
silloin puhutte »maailmanopettajasta» ja »kor- 
kealla kehitysasteella olevasta yksilöllisestä 
olennosta?» Puhukaa silloin ainoastaan mystil- 
lis-kosmillisesta Kristuksesta! Ja huomatkaa: 
kosmillinen Kristus ei kiellä Vuorisaarnaa eikä 
Buddhan rauhanevankeliumia; mystillinen Kris- 
tus ei tarvitse maailman sotaa valmistaakseen 
itselleen tietä. Väkivallat ja sodat ovat Kristuk- 
sen kieltämistä. 

Jotta voisimme uskoa, että Krishnamurti to- 
della olisi kosmillis-mystillisen Kristuksen pu- 
hetorvena, täytyisi meidän nähdä hänen tunnus- 
tavan evankeliumein Kristuksen, hänen viidet 
käskynsä ja Buddhan rauhansanoman. Kosmil- 
linen Kristus, joka ihmisessä ilmenee mystilli- 
senä Kristuksena, on ainoa maailman vapahtaja, 
— ei korkea personallisuus, vaan elämän henki 
itse, Isän tajunta, joka Jeesus Kristuksessa tuli 
ihmiseksi ja löysi Poikansa. Kristus on kulma- 
kivi, suuret vapahtaja-olennot, Jeesus Kristus 
ensimäisenä, se kallio, johon kaikki täytyy ra- 
kentaa. 

Olen muutamassa amerikkalaisessa sanoma- 
lehdessä nähnyt äsken otetun valokuvan 
J. Krishnamurtista. Hänen kasvonsa näyttävät 
laihoilta, hänen ilmeensä on vakava ja surulli- 
nen. Pidän paljon siitä kuvasta. Kaikki ihmi- 
set ovat yhtä lähellä Isän sydäntä, mutta jos 
tuon ihmisen ulkomuoto kuvaa hänen sielunsa 
tilaa, silloin Krishnamurti on lähellä Kristusta- 
kin. Kun hän väsyneenä personallisuutensa 
harhoihin pakenee mystillisen Vapahtajan tur- 
viin, silloin hänelle aukenevat Kristus-elämän 
ovet. Kun hän heittää pienimmätkin ajatukset 
omasta kehityksestään ja etevyydestään, kun 
hän tunnustaa mitättömyytensä Jumalan edessä, 
kun hän tuntee haluttomuutensa olla minkään 
toisen olennon mediumina, vaan itse koko inhi- 
millisellä minuudellaan tahtoo palvella Kristus- 
ta, silloin minäkin, joka Idän Tähden kannalta 
olen pakana ja jumalankieltäjä, osaan vilpittö- 
mästi iloita nähdessäni Kristus-hedelmän ihmis- 
kunnan puulla. 

Suomen Teosofisen Seuran ylisihteeri, toht. 
John Sonck, kirjoitti äsken Helsingin Sanomiin 
pitkähkön ja kauniin kirjoituksen Teosofisesta 
Seurasta ja J. Krishnamurtista maailmanopetta- 
jan käyttövälineenä. Edellä olen jo lausunut 
muutamia ajatuksia maailmanopettaja-kysy- 
myksestä, jonka tähden tässä vain kiinnitän 
huomion pariin tohtori Sonckin lausuntoon, 
jotka koskevat Teosofisen Seuran suhdetta Idän 
Tähteen. Nämä lausunnot kaipaavat valaistusta 
toiseltakin taholta. 

Tohtori Sonck sanoo: »Tosin jotkut jäsenis- 
tämme ovat pitäneet mahdottomana, että suuri 
Maailmanopettaja nyt meidän päivinämme voi- 
si innoittaa jotakin henkilöä ja tilapäisesti val- 
lata hänen ruumiinsa voidakseen hänen suunsa 
kautta julistaa määrättyjä aatteita. Kun Teoso- 
finen Seura ei ole asettunut heidän kannalleen 
ja julistanut Idän Tähden liikettä joko suoras- 
 

taan taikauskoon tai itsepetokseen perustuvaksi, 
niin ovat nämä jäsenet eronneet seurasta ja pe- 
rustaneet omat järjestönsä, vaikkapa heillä 
T. S:n jäseninäkin ollessaan oli täysi vapaus 
esittää  omat näkökantansa ja puolustaa niitä.» 

Sangen kauniita sanoja, mutta ikävä kyllä 
vain sanoja. Mitä nyt meihin täällä Suomessa 
tulee, ei meillä ole mitään »maailmanopettajaa» 
ja hänen puhetorviaan vastaan, mutta me olem- 
me jyrkästi sitä vastaan, että Jeesuksen Kristuk- 
sen nimi sekoitetaan näihin asioihin ja siten 
johdetaan ihmisiä harhaan. Ei meillä myöskään 
tämä katsantokantojen eroavaisuus ollut syynä 
siihen, että erosimme Teosofisesta Seurasta. 
Syynä eroon oli päinvastoin juuri se, ettemme 
saaneet täysin vapaasti esittää omia näkökan- 
tojamme ja puolustaa niitä. Toivoimme nimit- 
täin, että Suomen T. S. todella suvaitsevaisena 
seurana olisi antanut meidän yhtä suurella pon- 
nella ja auktoriteetilla esittää oman teosofisen 
elämänymmärryksemme kuin se vaati ulkomaa- 
laisten johtajien teosofialle, — toivoimme, että 
Suomen T. S:ssa olisi ollut sijaa kahdelle auto- 
nomiselle osastolle, jotka kumpikin vapaasti 
olisivat saaneet työskennellä, oman arvokkuu- 
tensa puolesta; tämä meiltä kiellettiin. Kiellet- 
tiin tietysti sääntöjen ja paragraafien varjossa, 
joiden nojalla kuitenkin vanha eversti Olcott — 
kuten viime Ruusu-Ristissä osoitettiin — olisi 
myöntänyt meille pyytämämme oikeudet. Mitä 
muuta niin ollen oli edessämme kuin ero? 

Tohtori Sonck sanoo vielä: »Seurasta eroami- 
set ovat kuitenkin olleet siksi harvalukuiset, 
että seuramme toiminta on niistä huolimatta 
vuosi vuodelta yhä laajentunut ja voimistunut». 

Koska arv. kirjoittaja noilla sanoillaan tar- 
koittaa koko kansainvälistä Teosofista Seuraa, 
täytyy minun kysyä: onko Suomen T. S:n yli- 
sihteeri tietämätön suuren seuran tilastosta, 
koska hän puhuu eroamisien harvalukuisuu- 
desta? 

Minulla on edessäni T. S:n varapresidentin 
C. Jinarajadasan toimittama, viime keväänä il- 
mestynyt historiallinen katsaus T. S:n 50-vuoti- 
seen toimintaan: The G o l d e n  Book of 
the  T h e o s o p h i c a l   S o c i e t y .  

Sen tilastotiedot v:sta 1920 lähtien, siis siitä 
lähtien, kun esim. Suomessa Ruusu-Risti perus- 
tettiin, osoittavat seuraavaa: 

Vuoden 1920 lopussa oli jäsenmäärä    36,350 
1921 » »> » 40,475 
1922 » » » 39,773 
1923 » » » 40,996 
1924 » » » 41,892 
1925 » » » 41,179 

Ensimäinen  huomiomme  tästä  on,  että juuri 
juhlavuotena T. S:n jäsenmäärä oli 723 nume- 
roa pienempi kuin edellisenä vuonna. Toinen 
huomiomme on, että T. S:n jäsenmäärä vuosina 
1920—1925 yli koko maapallon oli kasvanut ai- 
noastaan 4,829 jäsenellä, josta määrästä itse 
asiassa suurin lisäys sattui ensimäisenä kyseessä 
olevana vuonna (1921) (85,5 o/o eli 4,125 jäsentä). 
Mutta toht. Sonck sanoo, että »seurasta eroa- 
miset ovat olleet harvalukuiset». Kuinka sen 
asian laita lienee? Tilastoissa ei mainita eron- 
neiden lukumäärää, mutta se on helppo laskea, 
kun   tietää,    paljonko    uusia    jäseniä    kunakin



Ignatius, Kyllikki — 15 — Ihanne, ihanteellisuus 

 
vuonna on liittynyt ja paljonko jäsenmäärä on 
kasvanut. 

Vuonna  1921 liittyi uusia jäseniä   7,154 
1922 » » » 5,391 
1923 » » .» 4,938 
1924 » » » 5,859 

 1925 » »  » 6,452 
Kun liittyneiden jäsenten lukumäärä laske- 
taan yhteen, saadaan luku 29,794. Jos ei vuo- 
sina 1921—1925 yhtään jäsentä olisi eronnut, 
olisi jäsenmäärä v. 1925 ollut yllämainittu sum- 
ma lisättynä jäsenmäärään v:n 1920 lopussa, toi- 
sin sanoen 29,794 + 36.350 = 66,144. Mutta todel- 
linen jäsenmäärä vuoden 1925 lopussa oli 41,179, 
joka osoittaa, että viiden vuoden aikana (1921 
—1925) erosi seurasta 24,965 eli pyöreässä lu- 
vussa 25 tuhatta jäsentä. Mitä taas tämä todis- 
taa? Se todistaa, että T. S:n vanhoista jäsenistä 
ei ole montakaan jälellä, koska tuskin on aja- 
teltavissa, että vasta liittyneet heti eroaisivat. 
Ja niin ollen se todistaa, että useimmat jäsenet 
ovat teosofeina nuoria ja kokemattomia. Ja 
vihdoin se todistaa, että seuran nykyinen voi- 
ma on sen johtajissa eikä sen jäsenissä, huoli- 
matta siitä, että Teosofinen Seura pitää itseään 
ehdottomasti demokraattisena tasavaltana eikä 
minkäänmoisena hierarkisena paavikuntana. 
1926:241—247,  272, 

Nyt minulle tapahtui suuri ilo, kun muuta- 
mia viikkoja sen jälkeen, kun olin kirjoittanut 
ajatukseni Idän Tähdestä ja sen päästä ks 
Krishnamurti 1926:273—276, 

Minua kohtasi äskettäin toinenkin iloinen yl- 
lätys. Sain kirjeen, jonka otsikkona oli »Ruusu- 
Ristissä julaistavaksi» ja allekirjoittajana vanha 
Teosofisen Seuran jäsen. Näin heti, että kir- 
joitus oli poleeminen lausunto Idän Tähden 
asiassa, ja vaikka lukiessani pikkuisen petyin, 
olin kuitenkin sanomattoman kiitollinen ja iloi- 
nen siitä, että Idän Tähden ja T. S:n taholta ei 
katsottu arvoa alentavaksi ryhtyä asioista kes- 
kustelemaan. Keskustelu on — molemmin puo- 
lin — ensimäinen askel totuuden näkemiseen. 

Painatan lausunnon omalla otsikollaan toisten 
artikkelein rinnalle enkä sijoita sitä toimituk- 
selle saapuneiden kirjeiden joukkoon. Ehkä jo- 
ku lukijoista tahtoo siihen vastata — oma kan- 
tani on ennestään tunnettu. 1926:276, [*ko kirje 
ss 293—295] 

1927:81,  163, 324, 1928:63, 64, 217, 252,  1930:126, 
maailmansota ja Idän Tähden liike hämmensi- 

vät ihmisten ja erittäin teosofein mieltä, ks en- 
nustus 1933:158, 1934:79. 

Ignatius, Kyllikki  1905:119, 1913:473, 1917:291, 
391, 1918:132, 1919:127, 291, 1921:512, 1923:78, 
1925:47, 1928:96, 1934:48, 191, K. I.: Mitä on 
v a p a a m u u r a r i u s ?     1925:338 muist. 

Ihanne,  ihantee l l i suus  
Sillä te, korkeat jalot ihanteet, te yksin olette 

maan suola ja maailman valkeus! ks Vuosi 1906 
1905:220, 

Mutta totuuden tietäjä ja kaikkien ihmisten 
toimen veli on ainoastaan ihanne-ihminen, täy- 
dellisyyden saavuttanut Mestari, ks siveellisyys 
1906:181, 

ihanne-ihminen, täydellinen mestari ks Puh- 
tauden ihanne  1906:225, 

ihanne-elämä ks Kaita tie 1907:56—61, 
Kaikki suuret ihanteet toteutuvat sisästä 

päin. ks veljeys art Onko veljeysaate 1907:99, 
sama  1918:187, 

Ja tämä ihmisyyden ihanne ei ole suinkaan 
passiivinen autuuden ja toimettomuuden ihanne, 
vaan ks Usko ja teot 1908:130—135, 

Ihanteen toteuttaminen tapahtuu vähitellen, 
askel  askeleelta,  ks  eläin  1909:35, 

Kys. Kuinka olisi sovitettava mammonan ja 
korkeimman ihanteen kaksi äärimmäistä vasta- 
kohtaa? Pitäisihän ihmisen teosofisen maail- 
mankatsomuksen mukaan tulla epäitsekkääksi 
ja uhrautua kaikkinensa ihanteelle. Mutta oli- 
siko silloin elettävä kuten kyyhkyset, surematta 
huomista päivää, koska ilman mammonan väli- 
tystä emme voi saada itsellemme selvitystä elä- 
mästä, tiedosta ja ihanteista? 

Vast. Ihanteellisuus ei ole epäkäytännölli- 
syyttä. Ei se ole ihanteellinen ihminen, joka ei 
osaa pitää huolta esim. omasta toimeentulostaan. 
Mitä ihanteenvastaista on siinä, että ihminen 
tekee työtä elääkseen? Senhän on luonnon vält- 
tämättömyys määrännyt. Mutta ihanteellinen 
on se ihminen, joka ei ole mammonan orja, joka 
koettaa elää yksinkertaisesti aineellisessa suh- 
teessa voidakseen muita auttaa, ja joka sitten- 
kin löytää hetken päivässä, jolloin hän henges- 
sään palvelee totuuden Jumalaa. Ainoastaan 
muutamille ihmisille on luonto antanut luvan 
olla epäkäytännöllisiä aineellisen toimeentulon 
suhteen: neroille, profetoille, taiteilijoille, opet- 
tajille, joille on annettu erityinen tehtävä elä- 
mässä, jotka ovat syntyneet muita henkisesti 
auttamaan ja jotka sentähden eivät kykene 
ajattelemaan itseään ja omaa toimeentuloaan. 
Mutta heidänkin on ahdas ja vaikea olla ainoas- 
taan niin kauan kuin ei heitä ymmärretä. Ta- 
vallisesti tulee aika jokaisen neron elämässä, 
jolloin ihmisten huomio häneen kääntyy ja jol- 
loin hänen ulkonainen elämänsä kirkastuu. 
Kuta kehittyneempi se ympäristö on, johon hän 
on syntynyt, sitä pikemmin se huomaa, onko 
hänessä jumalallisen inspiratsionin kipinää. 
1909:69, 

Ihanteiden maailma, mielikuvituksen ihanuu- 
det on olemassa vain sitä varten, että se täällä 
toteutettaisiin. Tässä ovat kaikki kauniit unel- 
mamme pantavat täytäntöön. Meidän ei pidä 
vain kuolla niiden puolesta, ei pidä täyttää il- 
mapiirimme ihanilla unelmilla ja sitten riistää 
henki itseltämme ja mennä siihen toiseen maa- 
ilmaan, vaan pitää ottaa ne alas tähän näkyväi- 
seen maailmaan ja koettaa täällä niitä toteut- 
taa. 1912:162, 455^56, 

I h a n n e n a i n e n .  art — I h a n n e m i e s .  
art ks Marjatan rengas 1914:411—412, 

Olkoon ihmisen nykyinen tila minkälainen 
tahansa, kyllä hänen ihanteensa toteutuu aikoi- 
naan, ks velvollisuus 1917:51, 

ihanteita ei voi väkivallalla toteuttaa, ks sota 
1917:200, 

ihanneihminen ks Kristus 1917:440—442, 
Ihanne yksin pysyy — kunnes se saavutetaan, 

ks politiikka 1918:224, 
Mutta ihanteellisella avioliitolla on syvempi- 

kin merkityksensä, ks sukupuolielämä 1920:151 
—154, 
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Tämä tulevaisuuden ihanteemme oli saavu- 
tettavissa jälleensyntymisen avulla, ks teosofia 
1921:260—262, 

ihanne-ohjelmiksi   ks  salatiede   1921:453—456, 
ihanteesi ja päämääräsi on totuus, ks R-R 

1924:1, 
Periaatteellisesti olen sen ihanteen kannattaja, 

jonka ks armeija 1930:49—52, 
ihanne on yhteiskunnassa vallitseva rakkaus, 

oikeudenmukaisuus ja veljellisyys. ks Teosofia 
ja sosialismi 1934:254—257. 

Ihme, ihmetyöt 
Kaikki »ihmeet» ovat vain näennäisesti »yli- 

luonnollisia», ks raamattu 1905:183, 
Minulle suotanee anteeksi, että sitäkin ta- 

pausta kiitollisena muistan pienenä »ihmeenä». 
ks sairasvuode 1909:2—3, 

Kys. Jos Jeesus oli luonnollinen ihminen, 
niinkuin teosofia sen käsittää, mutta kehittynyt 
korkeasti henkiselle tasolle, niin mistä tulivat 
monissa eri tilaisuuksissa, joissa hän raamatun 
kertomusten mukaan teki n.s. jumalallisia ih- 
meitä, ne voimat ja keinot, joilla hän suoriutui 
kuolleitten eloon herättäjänä ja sokeiden ja 
synnyltään vaivaisten ihmisten parantajana? 

Vast. Henkinen elämä tuo mukanaan kai- 
kenlaisia voimia; niistä tavallisin on parantava 
kyky. Lukekaa esim. »H. S. Olcottin elämän- 
työ», jossa kerrotaan T. S:n presidenttiperusta- 
jan parantavasta voimasta. Mediumistisilläkin 
henkilöillä on usein samanlainen voima. Maa- 
miehemme Mr. Olli Kilponen Austraaliassa, jo- 
ka siellä on herättänyt suurta huomiota veden- 
löytäjänä vavan avulla, kuuluu aina parantavan 
perheensä jäseniä, »kätten päälle panemisella». 
Mitä Jeesukseen tulee, oli hänen parannusky- 
kynsä yhtä paljon tavallista suurempi kuin hän 
oli  tavallista   ihmistä   kehittyneempi.    1909:260. 

semmoisen »ihmeen» ks viisi leipää 1910:173, 
I h m e e l l i n e n  puu. Juvan pitäjän Kar- 

keamaan kylässä löytyy eräs haapa, luultavasti 
ikivanha uhripuu, joka on saanut ihmeitä ai- 
kaan. 

Jo toissa kesänä kun torppari Jakonen oli kar- 
jan kerppuja varten kaatanut mainitun puun, 
oli hän tullut vaikeaan tautiin. Kun sitte mai- 
nitun torpan lehmä laitumella ollessaan joutui 
mainitun hirmupuun lähettyville, takertui se ih- 
meellisellä tavalla siihen kiinni ja kohosi noin 
metrin verran koholle maasta, josta omistaja 
sen vähissä hengin pelasti. 

Nyt nousi lehmän omistajalle ihmeellinen ha- 
lu tuhota tuollainen vihollinen kokonaan karja- 
laitumeltaan, huolimatta siitä, että »haltijat» 
kahden mustan miehen muodossa kävivät il- 
mottamassa, että: »älä koske enää puuhumme; 
itse sait jo taudin, lehmäsi olisi varmasti kuol- 
lut ja jos vielä kosketat sen puun runkoa, niin 
— kuolet varmasti.» 

Mutta Jakonen ei ollut arkalasta kotoisin, 
vaan meni ja hakkasi ihmepuun haloiksi — ja 
seuraavana päivänä hän kuoli. 

Niin ihmeelliseltä kuin juttu kuuluukin, on 
se kuitenkin aivan totta. Sopisi muinaismuisto- 
miesten tutkia tapausta ja tuota ihmeellistä 
puuta — he kai sen uskaltaisivat. 

M. S. 

Meillä ei ole syytä epäillä tuon tapauksen 
todenperäisyyttä. Selvänäköiset tutkimukset 
ovat osoittaneet, että vaikka kasvikunnan sa- 
moin kuin eläinkunnan sielut ovat n.k. jouk- 
kosieluja, joten ei voi puhua toisen kasvin yk- 
silöllisestä sielusta, on kuitenkin olemassa van- 
hoja puita, joihin syystä tai toisesta joku luon- 
nonhenki on ottanut asuntonsa. Luonnonhenki 
viihtyy sopusointuisessa ilmanalassa, ja vanha 
uhripuu on aivan kuin kyllästetty astralisesti 
ja eetterisesti rauhallisilla ajatus- ja tunnevä- 
reilyillä, jotka hivelevät luonnonhengen her- 
moja. Toiselta puolen saattaa myös olla päin- 
vastoin: puuhun on liitetty julmia ja raakoja 
väräilyjä, jos sen juurella on harjotettu noituut- 
ta, ja niin on muodostunut ajatuselementaali jo- 
ta joku alhainen olento (luonnonhenki tai vai- 
naja) elähyttää. Kummassakin tapauksessa asu- 
jain on arka omastaan eikä salli tunkeilua. 
1912:150—151, 

N y k y a i k a i n e n  i h m e i d e n t e k i j ä .  
1921:127—123, 

Ihme tapahtui, ks Kulmakoulu 1933:71, 1933: 
135. 

Ihmi nen  
ihmishengen ihanin toiminta ks Sokea usko 

ja 1905:16, 
Ihmiset eivät ole lainkaan yhtäläisiä, ks tasa- 

arvoisuus art.   Mitä on 1905:97—98, 
Ja sentähden me kehotamme kaikkia eläinys- 

täviä muistamaan ihmisiäkin! ks yksipuolisuu- 
den vaarat 1905:166, 

ihmishengen jaloimpaan työhön: totuuden et- 
sintään ks Omatunto-lehti 1905:177, 

Ihminen on itsessään jumalsyntyinen henki, 
mutta ks Sukupuoliasia 1906:13—17, 

I h m i s e n  s y n n y n n ä i n e n  l u o n n e .  
Omantunnon viime numerossa moitti A. N. vas- 
tauksessaan XVII kysymykseen toimitusta siitä, 
että se joulukuun numerossa oli julaissut M. 
K:n vastauksen samaan kysymykseen ilman 
muistutuksia. Nähdäkseni semmoiseen moittee- 
seen ei kumminkaan ole syytä. Kysymykseen 
»mistä johtuu epäsiveellisyys?» vastaa M. K., 
että ihminen syntyy hyvänä ja että huonot ai- 
neelliset olot ja huono kasvatus tekee hänet pa- 
haksi, A. N. sitä vastoin, että ihminen ei synny 
hyvänä, vaan että hän tuo perisynnin edellisistä 
ruumistuksistaan mukaansa. Puhumatta siitä, 
että kysymysosastossa nimenomaan pyydetään 
kaikkia halullisia lukijoita sekä kysymään että 
vastaamaan — josta seuraa vapaa mielipiteitten 
vaihtelu —, tuntuu minusta, että tässäkin koh- 
den toteutuu vanha ranskalainen lausetapa 
»mielipiteitten yhteentörmäyksestä selviää to- 
tuus». Molemmat vastaukset ovat mielestäni 
paikallaan. Sillä kuinkahan on »teosofiselta 
kannalta»? Syntyykö ihminen hyvänä vai eikö? 
Tämä riippuu siitä, minkä merkityksen annam- 
me sanalle »ihminen». Jos ihminen on sama 
kuin kuolevainen persona, silloin hän ei to- 
siaan synny hyvänä, sillä jokainen personalli- 
suus on edellisten karmanmukainen tulos, ja 
karma on hyvistä ja pahoista langoista punottu 
verkko. Mutta jos ihminen on kuolematon indi- 
vidualiteti, yksilöllisyys, silloin voimme syystä 
sanoa, että hän syntyy hyvänä — sillä eihän ih-
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minen henkisenä olentona koskaan ole muuta 
kuin hyvä! »Paha» hän on ainoastaan siinä mää- 
rin kuin hän ei tunne omaa itseään. Sentähden 
uskon puolestani, että ulkonaiset olot ovat suu- 
rimpana tekijänä ihmisen kehityksessä. Jos voi- 
simme aina syntyä hyviin, jumalallisiin ympäris- 
töihin olen vakuutettu siitä, että meidän syn- 
nynnäinen jumalallisuutemme pian tulisi näky- 
viin ja anastaisi kaiken ylivallan. Ettei sem- 
moisia ihanteellisia olosuhteita ole tarjona, se 
on meidän ihmisten, se on ihmiskunnan yhtei- 
nen karma, ja se karma tosiaan ei ole hyvä! 
1906:61, 

Jumala ja i h m i n e n  art julk: Oletko 
teosofi?  1906:111—115, 

Ihmishengen kuolemattomuus on siis muodol- 
taan sellainen, että ks teosofia art Mitä T. S. 
meille  1906:149—152, 

Ihmisten täytyy muuttua, ihmisten täytyy va- 
listua! ks paha art Ei pahaa 1906:188, 

Ihminen on näkymätön olento, hän on ks 
heikkous 1906:204, 

Ihmisrakkaus ei ole yksilön surullinen uhrau- 
tuminen ihmiskunnan puolesta, vaan hänen rie- 
mullinen yhtymisensä ihmiskunnan sieluun, ks 
Rakkauden alkemia 1906:222—224, 

tämä työ ihmisrakkauden elvyttämiseksi ks 
Omatunto-lehti 1906:271, 

Ihminen ja h e n k i m a a i l m a  kirj 
Arthur C h a m b e r s ,   ks tätä  1906:281, 

I h m i n e n  ja y l i - i h m i n e n  kirj Bern- 
nard Shaw ks tätä 1906:282, 

Ihmisen poveen on kätkettynä elämänhalu 
ja hänen sydäntään elähyttää pyrkimys onneen, 
ks Kaita tie 1907:55—61, 

Ihmissydämen arvotus ja kaiho jumalaan! ks 
Kristitty pappi 1907:75—77, 

Mitä on yksityisen ihmisen lankeemus ja mik- 
si hän lankee? ks veljeys art Onko 1907:97—99, 
97—99, 

I h m i s e n  p o l v e u t u m i n e n  kirj W. 
B ö l s c h e    ks   tätä   1907:111—113, 

Kys. J. R. H. Jos ihminen ruumistuu useam- 
man kerran ja sillä tavalla kehittyy täydelli- 
syyttä kohti, niin mistä silloin johtuu, että sa- 
mojen vanhempien lapset ovat useastikin sekä 
ruumiiltaan että hengeltään sangen paljon tois- 
tensa kaltaiset? 

Vast. P. E. Yhdenkaltaisuus on useimmiten 
vain ulkonaista laatua, s.o. peritystä fyysillisestä 
ruumiista riippuvaa, ja näyttäytyy liikkeissä, ul- 
komuodossa, puhe- ja ajatustavoissa; henkisesti 
jokainen ihminen on oma itsensä ja henkinen 
samankaltaisuus näyttää olevan verrattain har- 
vinainen ilmiö. Sielut syntyvät samaan perhee- 
seen sentähden, että niillä on velvollisuuksia 
toisiaan kohtaan, toisin sanoen yhteinen karma. 

Kys. J. R. H. Koska ihmiskunta vuosittain 
lisääntyy muutamilla miljonilla, niin täytyy 
kai noita korkeampiakin miniä samassa suh- 
teessa lisääntyä, ellei niitä alkuaan ole ääretön 
joukko jossakin varastossa? 

Vast. P. E. Tätä maapalloa käyttää koulu- 
naan määrätty joukko ihmissieluja, joista ku- 
kin syntyy monen monituisia kertoja maan pääl- 
le. Ruumistuneiden luku on nykyään noin 1,500 
miljonaa,   mutta   sielujen   koko   lukumäärä   on 
 

noin 20 kertaa suurempi, väittävät eräät sala- 
tieteelliset tutkijat. Ihmiskunta saa siis huoleti 
lisääntyä monin verroin lukuisammaksi kuin 
nykyään, eivätkä taivaat sittenkään jää tyhjiksi 
asu jämistä. 

Kys. J. R. H. Kuinka täydellisen hyvä, kaik- 
kivoipa ja kaikkitietävä jumala voi aiheuttaa, 
synnyttää, itseensä verraten niin epätäydellisen 
olennon kuin ihmisen? Tai miksi erkaantuu jo- 
ku aihe jumalasta lähteäkseen kulkemaan tuota 
kärsimysten tavatonta taivalta taas palatakseen 
takaisin lähtökohtaansa, jumalaan? 

Vast. P. E. Älkäämme uskoko kaikkival- 
tiaaseen taikuri-jumalaan! Olemassaolon syvin 
salaisuus on: Välttämättömyys. Korkein ilmen- 
nyt jumala tottelee välttämättömyyden lakia 
luodessaan. Ja mitä on luominen? Itsensä ra- 
jottamista, itsensä uhraamista, jotta voisi antaa 
elämän muille. Luominen on työtä. Kaikki työ 
valmistuu vähitellen. Lapsesta kasvaa mies. Ju- 
mala on elävä tuli. Ihmissielut ovat kipinöitä, 
jotka jumala luodessaan on sinkahuttanut pala- 
vasta sydämestään. Kunkin kipinän tarkotus on 
tulla eläväksi liekiksi. Jokainen ihmissielu on 
jumalan yksisyntyinen (»ainokainen») poika, 
s.o. on yksin isästä jumalasta syntynyt. Jokainen 
ihmissielu tarvitsee aineellisen elämän koke- 
mukset päästäkseen aineen herraksi ja voidak- 
seen ottaa osaa jumalalliseen luomistyöhön. Ja 
pitkä se kokemusten koulu on. Harvat vielä 
ovat ne täydelliset ihmiset, joissa jumalallinen 
kipinä on kasvanut aurinkoiseksi tuleksi — 
useimmissa se vain tuikkii pienenä toivon täh- 
tenä! »Palaaminen jumalaan» ei niin muodoin 
ole käsitettävä aineellisesti; se tarkottaa, että 
jumalsyntyinen ihmishenki, joka aineellisessa 
elämässä eläessään luulee olevansa kaukana ju- 
malasta, herää totiseen itsetuntoon ja siten 
ikäänkuin »palaa takaisin» jumalaan. 1907:165 
—166, 

Ihminen samoin kuin korkein ilmennyt ju- 
mala (Logos) on välttämättömyyden orja ja sa- 
malla vapaa, sillä molemmat ovat jumaluudesta 
kotoisin,  ks absoluutti  1907:178 muist, 

Ihminen on absoluuttisesta jumaluudesta ko- 
toisin hänkin, ks tahto art Mitä on 1907:195, 

Ihmisen sielukin  rakastaa.  — — — Ihmisen 
sielukin kunnioittaa. — — — Ihmisen sielukin 
on puhdas, ks Kristuksen syntymä 1907:257, sa- 
ma  1909 joulul:6, sama 1926:308, 

Jokaisella ihmisellä on takanaan oma kehitys- 
historiansa,   ks Kehityksen kulku 1907:269—271, 

He kutsuivat ihmisessä asuvaa jumalaa Mes- 
siakseksi eli Kristukseksi — kahdesta syystä, 
ks apostolit 1907:273, 

Ihmisen henki tutkii jumalan salaisuudetkin, 
ks Tietäjä 1908:6—9, 

ihminen voi päästä jumalan tuntoon, ks ju- 
mala 1908:29, 

Ei ihminen saa sitoa ihmisen henkeä, ks to- 
tuus 1908:30, 

Ihminen voi päästä sisäiseen yhteyteen mer- 
killisen Elämän kanssa, hän voi päästä salai- 
seen tietoon ihmeellisestä, täydellisestä, kaikki- 
tietävästä Jumalasta ks kehitys 1909:105—106, 

Ihmisen eri käyttövälineet ks ruumis 1909:201, 
Ihminen vain on semmoisessa asemassa,  että
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hän voi jouduttaa kehitystään ja siis ks kuu- 
ketju 1909:301, 

ihminen juuri on kauneimmillaan silloin ks 
rakkaus 1909:307—308, 

ihmissielut, jotka ovat lopettaneet kouluaikan- 
sa maapallolla ks maapallo 1909:334 , 

Jokainen ihminen on kuin sieni, joka ks 
looshityö 1909:338—339, 

Ihmisen sielunelämässä erotamme kolme puol- 
ta ks Tietäjät itäiseltä maalta  1909 joulul:4—6, 

Ihmisen veljeys perustuu paljoa syvempään 
tosiasiaan, nim. siihen ks Teosofinen liike art 
1909 joulul:12—14, 

Ihmisen sisin Itse on siis ks monadi 1910:46, 
ihmisen tehtävä on sydämensä rakkaudessa 

jakaa muille mitä hän itse on saavuttanut juma- 
lallista tietoa,   ks tieto 1910:53, 

Ihminen on oman onnensa seppä, ks jumala 
1910:82, 

Kys. Kun ihminen tekee syntiä, silloin teko 
on hänestä ihana, mutta kun synti on tehty, 
niin se jälkeenpäin karvastelee ja kauhistaa. 
Onko siis ihminen jonkinlaisessa hypnotisessa 
tilassa syntiä tehdessään, ettei hän tiedä hyväs- 
tä eikä pahasta? 

Vast. Tavallaan. Ihminen ei ole vielä kehi- 
tyksessä niin pitkällä, että hän olisi eläimen it- 
sessään voittanut. Eläin seuraa aina himojaan 
ja halujaan ja nauttii siitä. Samaten eläin ih- 
misessä. Mutta ihmisen sielussa vallitseekin jo 
toinen laki: järjen ja sydämen, hengen ja oman- 
tunnon. Sentähden hän ei saata hyväksyä eläi- 
mellisyyttä itsessään. Kun ihminen kehittyy pi- 
temmälle, ei hän enää nauti eläimellisyydestä. 
»Se joka vielä nauttii synnistä ja pelkää hyvet- 
tä, on nuori molemmissa.»  1910:127, 

se ihminen, joka noudattaa viisaiden ja tietä- 
jien antamia selviä neuvoja, hän kehittyy itse 
tietäjäksi, ks salatiede 1910:179—180, 

ihmisen otsassa on joko voittajan kunnia- 
merkki tai pakolaisen häpeäpilkku, ks henki 
1910:227—228, 

Totuus on, että ihmissielu kaipaa onnea, rau- 
haa ja sopusointua,   ks epäilys 1910:290—193, 

Ihminen on jumal-syntyinen henki, hän on 
kutsuttu ks näkijä 1910:366, 

»ihmisen henki tutkii Jumalankin salaisuuk- 
sia»  ks itsetunto 1911:3—4, itsetunto 1911:46, 

ihmisten lisääntyminen ks jälleensynt 1911: 
177, 

»Ihminen on sitä, mitä hän ajattelee» ks tun- 
ne 1911:182—183, 

millä tavalla ihminen voi kehittyä ja kasvat- 
taa itseään enkelin jumalallista rakkautta kohti 
ks Rakkauden salaisuus 1911:212—219, 

ihmishengen ikuinen kuolema, ks Aikamme 
tarve 1911:349,  1912:30, 120, 

Ihmisen tehtävä on hävittää helvetti luonnos- 
ta ja muuttaa kaikki paratiisiksi, ks helvetti 
1912:192, 

Pääsy Mestarein luo riippuu ihmisestä itses- 
tään,   ks opettaja 1912:310—311, 

Ihmisen sielu vaikeroi — — — Ihmisen järki 
väittää — — — Ihmisen sydän lisää ks Vapah- 
taja 1912:452—453, 

silloin syntyvät tänne ne uudet ihmiset, jotka 
uutta kulttuuria luovat,   ks nuoriso 1912:455, 
 

Ihmisten henkiminä oli »Jumalan helmassa» 
kunnes se yksilöityi ruumiiseen, ks P. E. XII 
»Enkelein lankeemus»  1912:495, 

ihmisluonnossa piilevä hitaus ja haluttomuus 
ajattelemiseen, uneliaisuus ja velttous, ks työ 
1913:52, 

Ihminen on Isästä Jumalasta syntyisin, ja 
vaikka ks. lohduttaja 1913:100, 

Onnen elämäntiellä ihminen voittaa sisäiset 
vihollisensa,   ks onni 1914:2—3, 

»Ihmisen synty» ks Sai Opin »Maailman syn- 
ty» 1914:54—59, 

Ihmisruumiin sähköisyys.   1914:147, 
ihmisen pään ympärillä alkaa loistaa, sitä 

myöten kun hän ks heraldiikka 1914:149—150, 
Ihmishenki eli ihmisen korkeampi minä on 

kotoisin korkeammasta maailmasta ja ks. sala- 
tiede 1914:198—199, 

»Ihminen päättää, Jumala säätää.» ks Tietäjä 
1914:467, 

ihminen on oman onnensa seppä ks. vallan- 
kumous  1915:148, 

ihminen ei vielä ole ihminen, niin kauan kuin 
hän on omien eläimellisten intohimojensa hei- 
teltävänä,   ks Atra, Kaarlo 1916:53, 

Mitä jättiläisvoimia tarvitseekaan siis se ih- 
minen, jolle jumalat ovat uskoneet henkisen 
tehtävän ja joka niin muodoin on kielletty huo- 
lehtimasta omasta personallisuudestaan, kun 
kuitenkin hänen olosuhteensa pakottavat häntä 
siitä huolehtimaan! ks Kivi, Aleksis 1916:148— 
149, 

ihmissydämen alituinen avunhuuto ks. Kaita 
tie 1916:153—154, 

Ja kuinka moni ihminen, joka sydämessään ei 
pahaa tarkota, on sanoissaan varomaton ja ajat- 
telematon, lisäten täten huomaamattaan kar- 
mansa raskasta taakkaa,   ks panettelu 1916:382, 

Ihmisinä meillä on todelliset tuskamme ja 
murheemme ja ihmisinä me kaipaamme lohdu- 
tusta ja ohjausta. Minkätähden ks »kristitty» 
1917:6—7, 

Sisimmässämme olemme kaikki ihmisiä ja 
kaikki veljiä keskenämme, ks veljeys 1917:342 
—343, 

Ihmisen taivaallinen onni riippuu siitä, kuin- 
ka paljon ks teosofia art Mitä on 1917:445—446, 
446, 

Ken sivistynyt on, hän on sanan kauneimmas- 
sa merkityksessä ihminen,   ks Suomi 1917:451, 

jumalat rakastavat i h m i s i ä ,  ks sota 1918: 
196, 

Sitä vastoin saattaa syntyä ihminen, joka il- 
mentää jumalan tavalla, jolla hän ei vielä ole 
ilmennyt,   ks Jeesus art Oliko  1918:235, 

Nyt on suhde sama ihmisminän ja jumalitsen 
välillä,   ks Jeesus vaiko Kristus? 1919:17—18, 

sillä »ihmisellä» en tarkota inhimillistä muo- 
toamme enkä kaikkia nykyisiä »prinsiippejä». 
Ihmisellä tarkotan ks Kristus ja Logos 1919: 
150—1951, 

Ihmiset ovat luonnostaan riidanhaluisia ja it- 
sepäisiä, rikkiviisaita ja itserakkaita, mutta ks 
totuus 1919:193—196, 

oikea ihmiselämä oli kaita tie ks yhteiskunta 
1919:227—229, 

ihmissielun kehitys käy joukkosielusta yksi-
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löllisyyteen ja siitä henkielämän ykseyteen, ks 
kehitys 1920:98—101, 

Ihmisiä meidän täytyy rakastaa niinkuin it- 
seämme, mutta Jumalaa — totuutta — ylinnä 
kaikkea ks sota 1920:102—105, 

jokaisen ihmissielun yksilöllinen vakaumus. 
ks R-R 1920:246—247, 

Ihmiselle itselleenkin on vahingoksi, jos hän 
on pakoitettu sulkemaan sydämeensä, mistä hä- 
nen suunsa haluaisi puhua, sitä enemmän, kuta 
avomielisempi hän on luonteeltaan, ks R-R 1920: 
339—348, 

Ja »ihminen» on laaja käsite; se ei käsitä ai- 
noastaan ks paha 1921:62, 

Mekin olimme ihmisinä hänen ilmennystään, 
ks teosofia 1921:259—262, 

Jeesus Kristus on sentähden jumalaksi tullut 
ihminen ja samalla ihmiseksi tullut Jumala, ks 
Kristus ja teosofinen liike.   1922:38—40, 

mielellään nostattavat ihmisjoukkojen intohi- 
moja ja ohjaavat niitä haluamaansa suuntaan, 
ks Valon ja varjon veljet 1922:105, 

Ihmistä odottavat hänen elämänsä ja toimin- 
tansa hedelmät; ne ovat hänen omia lapsiaan, 
joista hän on vastuullinen ja joita hänen tulee 
kasvattaa,  ks anteeksianto 1923:84—86, 

Ihminen kuolee, mutta hänen työnsä pysyy ja 
kantaa hedelmää. Ja selvää on, että ihminen tuo 
aitastaan näytteille, mitä siinä on, — eikä muu- 
ta,   ks Mestarit 1923:208, 

Ei ihmissielua saata kasvattaa eikä kehittää 
ulkonaisin keinoin. Ainoa todellinen sivistyttä- 
vä voima lähtee ihmisen omasta sisästä, ks ve- 
getarismi 1923:326, 

ihmisveljiään vastaan heitä tappaakseen tai 
ainakin sanoillaan yllyttivät toisia niin teke- 
mään, ks vegetarismi 1924:7—9, 

Ihminen on kuitenkin ihminen eikä enää 
eläin; hän on rakastava sydän, ajatteleva järki, 
ihaileva silmä,   ks henki  1924:10, 

kuinka hengessään yhtä ne ihmiset ovat, jotka 
ks Wrede, Mathilda  1924:88—89, 

Ihminen päättää, mutta Jumala säätää, eikä 
kukaan kykene väistämään karmaansa. Eikö 
ihmisen hiuskarvatkin ole luettu? ks sallimus 
1924:121—123, 

kunkin ihmisen tuli etsiä totuuden jumala it- 
sestään, olla itse oma pappinsa ja piispansa ja 
tehdä omasta personallisuudestaan pyhän hen- 
gen temppeli, ks apostoli 1924:247, 

Ihmiselämän karmallisessa juoksussa ei toi- 
mi ainoastaan sokea mekaaninen syysuhteen 
laki, joka ks Kohtalo 1924:261—265, 

muodostuu uusi ihminen unimaailmaankin, 
ks Uni ja unennäkö  1924:301, 

Paraimmassa itsessään ihminen näet ei ole 
yksin eläjä.   Hän on ks R-R 1924:327—328, 

Ihmisinä olemme kaikki kutsutut palvele- 
maan Jumalaa ja kun sitä jumalallista puolta 
palvelemme ihmisessä, silloin vasta ymmärräm- 
me oikein palvella ihmiskuntaa, ks kirjallisuus 
1925:240, 

Ihminen on samalla kuolevainen, personalli- 
nen, ja kuolematon, ikuinen olento, ks totuus 
1925:241, 

ihmismuotoon oli kätketty kuolemattomuuden 
siemen, koska ks Teosofian joulusanoma 1925: 
369—374, 

ihmiselle on sangen tärkeätä silloin tällöin 
tehdä tiliä itsensä kanssa,  ks R-R  1926:68 

mitä ihmiselämästä, saatikka ihmiselämän 
onnesta, tulisikaan ilman näitä kallisarvoisia 
hyveitä?  ks teosofia  1926:167—169, 

Ihmisen itsetietoisuus, minätajunnan paino- 
piste, joka normaalioloissa on fyysillisissä ai- 
voissa, voi nimittäin siirtyä käyttövälineestä 
toiseen aiheuttaen sairaaloisen tilan, jolloin suh- 
de ulkomaailmaan on hämärtynyt, ks Sairas 
sielu 1926:228—232, 

juhla auringon ja ihmisvapahtajan, luonnol- 
lisen ja henkisen valon kunniaksi, ks Joulukel- 
lojen  soidessa  1926:307—310, 

Ihminen oli Jumalasta ja Jumalan pyhä hen- 
ki oli ihmisessä, ja ihmisen tehtävä oli yhtyä 
tuohon henkeen omassa tajunnassaan, ks maa- 
ilmanopettaja 1927:328—329, 

I h m i s e l ä m ä n  i k ä j a k s o t .  art 1928: 
268—275   [*ei julk. tässä teoksessa] 

Ihmispsykologian kannalta sanoisimme, että 
kun Logos herää absoluutissa ks kolminaisuus 
1930:41—42, 

Ihminen on aina rajoitettu olento; siksi, kun- 
nes hän kasvaa rajoista täysin vapaaksi, ks 
kuolema  1930:131, 

Ihmisen korkein päämäärä on tuoda Jumalan 
valtakunta maan päälle ks ylösnousemus 1930: 
207, 

Sillä ihmisen olemisella on päämäärä: hänen 
on tultava hyväksi voimaksi maailmankaikkeu- 
dessa, ks H. P. B.  1931:4—5, 

ihmisten vaikutus ulottuu laajemmalle kuin 
he itse nykyisillään osaavat aavistaakaan, ks 
Paavali 1934:181—182, 

Ihminen ei ole järjellinen eläin, vaan henki- 
nen, ajatteleva, tunteva ja tahtova olento. Hän 
ei ole ks Teosofia ja sosialismi 1934:248—257, 

Ihmiselle ei ole mitään muuta olemassa kuin 
se, mikä ks Tolstoin opin teosofia. 1934:331—336. 

«Ihminen»  
V i i s a u s t i e t e e l l i n e n  Kustannusliike 

on lähettänyt maailmalle ensimäisen numeron 
uutta aikakauslehteään »Ihminen». 1922:320, 
1923:323. 

»Ihmisenpoika»,  —  Jumalan   poika 
Kys.    Mitä ihminen sitten oikeastaan on? 
Vast. Hän on Jumalan poika — käyttääk- 

semme Jeesuksen sanoja: hän on Jumalan aino- 
syntyinen eli yksisyntyinen (monogenes) poika, 
jonka Jumala on maailmaan lähettänyt. 1906: 
114, 

Kys. Kuinka on ymmärrettävä tämä raama- 
tunlause: »Ihmisen poika tuli autuaaksi teke- 
mään sitä, kuin kadonnut oli»  (Matt. 18:11)? 

Vast. »Ihmisen pojaksi» Jeesus kutsuu ih- 
misen (korkeampaa, valistunutta) järkeä, ajat- 
televaa omatunto-minää, jonka avulla eläin-ih- 
minen pelastetaan aionisesta kadotuksesta. Ih- 
misen eläimelliset himot ja hänen alempi ym- 
märryksensä eivät antaisi hänen yhtyä juma- 
laan, vaan pitäisivät häntä alituisessa elämäin 
kiertokulussa, jossa fyysillisen elämän kärsi- 
mykset ja astralisen tuonelan puhdistustuli 
alati vaihtelisivat. Ainoastaan hänen korkeampi 
minänsä,   puhdas   järkensä  ja  tunteensa vetää
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häntä jumalan luo, henkielämän korkeammille, 
autuaallisille  tasoille.   1906:204, 
»ihmisenpojan» oppikoulu, ks veri 1907:140, 
»ihmisen  poika»   ks  maailmanloppu   1907:183, 
Epäilemättä ihminen  on  »jumalan poika»   ks 
Jumala   1908:183, 
Ihmisen monadi eli tajuntayksiö on Logoksen 
»yksisyntyinen poika» (hyios monogenees) eli 
niinkuin tavallisesti suomennetaan raamatussa: 
jumalan ainokainen poika, ks monadi 1910:46, 
ihmisen pojan tulemus i h m i s e n  s i e l u s -  
sa   ks maailmanloppu 1910:133, 

Ihmisen pojaksi kutsuu Jeesus myös järkeä 
ihmisessä, ja sentähden hän sanoo: »korottakaa 
ihmisen poika» s.o. nostakaa järki sisässänne 
ylös ks jQulusymboliikkaa  1911:359—360, 

Kys. »Ketuilla on luolat, taivaan linnuilla 
pesät, ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kal- 
listaa.»   Mitä tämä tarkoittaa? 

Vast. Ihmisen poika on ihmisen korkeampi 
minä. Eläimellisille haluillemme annamme si- 
jaa sielussamme, itsekkyydellä ja kaikenlaisilla 
turhanpäiväisillä ajatuksilla on lämmin ja viih- 
tyisä kotinsa meissä, mutta omantunnon vaativa 
ääni ei ole läheskään niin tervetullut. Ja jos 
jossakin ihmisessä korkeampi minä on elävä, 
millä tavalla me muut otamme hänet vastaan? 
Tätä Jeesus tarkoitti, mutta toivokaamme, että 
ajat ovat vähän parantuneet.   1926:303, 

Minä olin ihmisen poika! Ole sinäkin ensin 
ihmisen poika, kulje ihmisen pojan kärsimys- 
tietä ks Kristinusko ja 1927:394, 

ihmisten monadit ovat »jumalarrpoikina» ks 
neitsyt 1932:100. 

Ihmiskunta 
Jos ihmiskunnan opastajat vain huutavat ks 

Yliaistillinen maailma  1905:170, 
Ihmiskunnan jako kahteen sukupuoleen ks 

sukupuoliasia  1906:14—17, 
ihmiskunnan yhteinen karma, ja se karma 

tosiaan ei ole hyvä! ks Ihmisen synnynnäinen 
luonne 1906:61, 

I h m i s k u n n a n  j u u r i r o d u t ,  art ks 
juurirodut 1906:89—90, 

Jouduttaakseen meidän ihmiskuntamme hen- 
kistä kehitystä ks Melkisedek 1906:141, 

Ja jos käymme tutkimaan, mitä ihmiskunnan 
suurimmat ja jaloimmat nerot ja sielut ovat 
opettaneet, niin huomaamme, että hekin ovat 
opettaneet juuri näitä samoja asioita meille, 
ks teosofia art Mitä T. S.  1906:150—152, 

mitä ihmiskunnan suuret sielut ovat ajatel- 
leet, uskoneet ja tietäneet elämästä ks siveelli- 
syys  1906:181 

Tämä on ihmiskunnan iänikuinen läksy, ks 
paha art Ei pahaa 1906:187—189, 

Ihmiskunnan yhteinen kuninkaallinen sielu 
ottaa asuntonsa ks Rakkauden alkemia 1906:222 
—224, 

Ihmiskunnan lopullinen onni saavutetaan ks 
murha 1906:247, 

ihmiskunnan suurimmat opettajat ks P. E. VII 
1906:251—255, 

ihmiskunnan turmioksi, ks salatiede art To- 
distuksia  1907:5, 

Ihmiskunnan kultaisena lapsuudenaikana, jol- 
loin ks Kaita tie 1907:57—61, 

Ja ihmiskunnan syntyminen merkitsee aina, 
että ks Bölsche, W.  1907:112, 

Ihmiskunta saa siis huoleti lisääntyä monin 
verroin ks ihminen 1907:166, 

Kai ihmiskunnan karma lievenee, jos ks an- 
teeksianto  1907:202, 

Ihmiskunnan lapsuuden aikana tietäjät asui- 
vat meidän keskellämme, opettaen meitä Joh- 
dattaen meitä, halliten meitä, ks Tietäjä 1908: 
6—9, 

Ihmiskunta on suuri ihminen ja ihmisyksilö 
on pieni ihmiskunta, ks Kielletty hedelmä 1908: 
97—99, 

ihmiskunnalle palvelus ks käytännöllinen 
1908:128, 

jokainen ihminen kerran on tuleva ihmiskun- 
nan vapahtajaksi,   ks Usko ja teot 1908:135, 

tulee aika ihmiskunnan historiassa, jolloin ks 
tuomio 1908:184,  : 

Ihmiskunnan kehitys tapahtuu järjestänsä 
määrätyillä planetoilla eikä sikin sokin, ks kar- 
ma  1908:335—337, 

Ihmiskunta vaeltaa pimeydessä, mutta mei- 
dän käteemme on annettu kynttilä, ks veljeys 
1909:208, 

Se on ihmiskunnan kehityshistorian kriitilli- 
nen aika.  ks kuuketju  1909:301, 

Kuinka tärkeätä olisi siis, ihmiskunnan ke- 
hitystä silmällä pitäen, että meidän ajatustem- 
me ja tunteittemme ilmapiiri olisi niin puhdas 
ja ylevä kuin mahdollista! ks looshityö 1909:339, 

Mutta ihmiskunnan kehitys ei sitä kaipaa, ks 
salatiede  1910:275, 

Raskain fyysillinen taakka, mitä ihmiskunta 
hartioillaan kantaa ja ks epäilys 1909:290—293, 
Rakkauden salaisuus  1911:211—219, 

Ihmiskunta ei ole ollut hylätty, ei jätetty yk- 
sin kulkemaan, eikä ole mitään ks Joulusymbo- 
liikkaa 1911:358—361, 

ihmiskunnan hyväksi, ks kirjallisuus 1912:11, 
Ihmiskunta tarvitsee meidän päivinämme teo- 

sofiaa, sen pitää tutustua teosofisiin oppeihin, 
ks opettaja 1912:311, 

työtä teosofisessa hengessä ihmiskunnan hy- 
väksi ks nuoret  1912:455—456, 

ihmiskunnalle avuksi, ks Sinnett  1913:110, 
ihmiskunta astuu vähitellen valoa kohti, ks 

viisaus 1913:469—471, 
On hyvin mahdollista, että ihmiskunnan suu- 

ret nerot olisivat vielä enemmän aikaansaaneet, 
jollei heidän olisi tarvinnut kuluttaa nuoruuden 
parhaita voimia aineellisissa puutteissa ja vas- 
toinkäymisissä, ks kulttuurityö 1914:151—152, 

Ihmiskunta on saanut tehtäväkseen kulkea 
näennäisesti yksin eteenpäin kehityksen tiellä, 
ja sentähden on myös epäviisasta kieltää arvoa 
inhimillisiltä saavutuksilta, ks salatiede 1914: 
199, 

Jospa tämä ihmiskunnan povessa uinuva yh- 
teistunne valveutuisi ja tulisi toimivaksi, kävi- 
sivät sen kautta kaikki veri-sodat mahdottomik- 
si,   ks  Nainen 1914:415, 

lisäämme ihmiskunnan taakkaa ks autobio- 
grafia 1915:3—4, 

ihmiskunta pian laskisi uudet perustukset yh- 
teiskunnalliselle elämälleen ks  tajunta  1915:54, 

Hän oli  ihmiskunnan hyväntekijä mutta sitä
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paitsi hän  oli profeetta  ja ihmeiden tekijä,  ks 
Cagliostro  1916:10—14, 

Ihmiskunta kokonaisuudessaan ja jokainen 
ihmisyksilö on kehityksen lain alainen, ks Kaita 
tie 1916:151—154,’ 

työtä ihmiskunnan kehittämiseksi ja onnellis- 
tuttamiseksi ks teosofia art T. S:n työ ja 1916: 
348, 

Ihmiskunnan yleinen veljeys on T. S:n ihan- 
ne, usko ja unelma, ks teosofia art Veljeyden 
1916:389—391, 

ihmiskunnan suurimmat vapahtajat, Kristus 
ja Buddha ks Suomi 1917:153—157, 

Uskon ainoastaan ihmiskunnan rakentaviin 
voimiin: järkeen ja rakkauteen, ks sota 1917: 
198—201, 

ihmiskunnan kehityksessä tulee hetki, jolloin 
ks astraali 1917:243, 

Samalla Tietäjä pitää silmällä ihmiskunnan 
ja uskontojen kehitystä ja osottaa, kuinka ju- 
malallinen viisaus ikäänkuin asteettain laskeu- 
tuu lähemmäksi ihmiskuntaa ja saavuttaa yhä 
rikkaamman ja monipuolisemman ilmauksen. 
Samalla kun ihmiskunta pyrkii ylöspäin juma- 
lan luo, lähestyy jumala rakkaudessaan ihmis- 
kuntaa, antaen itsestään yhä selvempiä ja eit- 
tämättömimpiä todistuksia, ks Tietäjä 1917:437 
—438, 

Mutta silloin tällöin sattuu ihmiskunnan his- 
toriassa ajankohta, jolloin kosmillinen Kristus 
aivankuin painautuu ja laskeutuu ihmiskuntaan 
— ja itse tahtoo päästä ihmisten ilmoille. Sem- 
moisessa ajankohdassa elämme nyt. ks Kristus 
1917:441—442, 

Ihmiskunta on yksi, kansat ovat sen perheen- 
jäseniä, ja ihmiskunnan aivoissa liikkuu nyt 
uusia aatteita, ks sota  1918:194—196, 

ihmiskunta — — — on »suuri orpo» ks veljeys 
1918:227—228, 

ihmiskunnan hyväksi ks Jinarajadasa 1919: 
155—156, 

Aineellistunut ihmiskunta lakkaa kerran ole- 
masta ks aine  1919:214, 

korkein ja paras työ, minkä voimme tehdä 
ihmiskunnan hyväksi, on Mestarien sanoman 
levittäminen, teosofian tutuksi tekeminen, ks 
marttyyrit  1920:6, 

ihmiskunnan ainoa pelastus on Kristuksen 
opissa, mikäli ks Sipelgas, A. 1921:8, 

Oi meissä oli paljon semmoista, joka viittasi 
tulevaisuuteen, joka ennusti päivää, jolloin ih- 
miskunnasta siirtyisimme lähinnä ylempänä 
olevaan luonnon valtakuntaan, enkelikuntaan, 
ks teosofia 1921:260—262, 

Totuudenetsijän perheestä on nouseva tuon 
suuren orvon, ihmiskunnan johtajat, ks teoso- 
fia art T. S:n tehtävä 1921:332—334, 

Eikö ihmiskunta ja ihmisyys ole korkeampi 
kansallisuutta?   ks  R-R  1921:392—396, 

Ja kuitenkin ihmiskunta Kristuksen ja Val- 
koisen Veljeskunnan avulla voisi saavuttaa on- 
nen ja veljeyden paljon nopeammin ja paljon 
helpommin, ks Kristus ja  1922:40, 

ihmiskunnille asetetut tehtävät ovat erilaiset 
eri luomiskausien aikana, ks Valon ja 1922:103 
—105, 

palvelee ikuista totuutta ja ihmiskunnan 
ikuista elämää ks yhteiskunta 1922:292, 

olet antautunut ihmiskunnan ja sen yksilöi- 
den palvelukseen ks R-R 1924:1, 

mitä ihmisessä ja ihmiskunnassa on hyvää ja 
jaloa ks sota  1924:2—4, 

ihmiskunnan alkuperäinen jumalallinen ilmoi- 
tus ks Mestarikirjeet  1924:43—45, 

Semmoinen on nykyään ihmiskunnan yhtei- 
nen karma, ks  sota  1924:50—51, 

ihmiskunnassa hyvä pääsee yhä suurempaan 
valtaan, ks Kohtalo 1924:264—265, 

Uskon myös, että ihmiskunnan pelastus on 
yksilön kieltäytymisessä, mutta ks armeija 
1924:285—286, 

siten kasvavat ihmiskunnan »opettajat ks kir- 
jallisuus   1925:240, 

ihmiskunta olisi varmaan säästynyt maail- 
mansodan kauhuista ja ks P. E. XII Kadonnut 
1925:337—342, 

Kristus on se suuri minuus, joka on ihmis- 
kunnan takana ja joka kerran on toimiva jo- 
kaisessa meissä, ks Teosofian joulusanoma 1925: 
371—374, 

johti ihmiskunnan henkistä kehitystä ja sil- 
loin tällöin lähetti jonkun jäsenensä maailmaan 
muistuttamaan ihmisiä totuudesta, ks teosofia 
1926:3—10, 

muotoja, jotka sodan voivat korvata ihmis- 
kunnalle, joka ei ole enkelimäinen eikä ole edes 
eläintä itsessään voittanut, ks urheilu 1926:203, 

Sielulliset sairaudet ovat aina olleet ihmiskun- 
nalle vaikea vitsaus ks sairas sielu 1926:225— 
232, 

kuta enemmän ihmiskunta kehittyy hyvässä, 
sitä vaikeammaksi käy mustien maagikkojen yl- 
läpitää henkeään,   ks magia  1927:127—128, 

Ihmiskunta tarvitsee Jeesus Kristuksen lem- 
peää ja voimakasta kättä, ks seurakunta 1927: 
169, 

Sen piti olla ihmiskunnan yleisen veljeyden 
ydin.   ks joulu 1927:377—379, 

I h m i s k u n n a n  a l k u p e r ä i n e n  kieli 
ja k i r j o i t u s ,  art 1928:3—7 [*Ei julkaista 
tässä teoksessa] 

ihmiskunnan lopulliseen onneen kuuluu, että 
ks politiikka 1929:51, 

kaikki ihmiskunnan vapahtajat ks politiikka 
1929:94—95, 

Nämä ihmiskunnan viholliset ovat tietämättö- 
myys, sairaus ja köyhyys, ks jättiläinen 1929: 
146—147, 

Viisaat vallat ohjaavat ihmiskunnan kohta- 
loita, ja ks Poika 1929:416, 

Koko ihmiskunnan historia, vastaan tähän, on 
tuhatvuotisen valtakunnan valmistusta, sillä ks 
tuhatvuotinen 1930:137—138, 

että saisin aikaan jotakin, joka olisi ihmis- 
kunnalle avuksi,  ks alakuloisuus  1930:301—302, 

ihmiskunnan Viisaimpien ääni? ks suunta 
1930:324, 

ihmiskunnan kaipuuta tyydyttää ks uskonpuh- 
distus 1930:330—331, 

»Ihmiskunnan yleinen veljeys» ks ristiretki 
1932:154—160, 

ihmiskunnan kukkia ks täydellisyys 1932:243, 
Kun lopulta tulee maan päälle se uusi ihmis- 

kunta, joka jo kulkee Mestarin jälessä, silloin 
ks lapset 1933:177, 



Ihmisyys — 22 — Ikuinen, ikuisuus 

 

työtä ihmiskunnan hyväksi, ks Paavali 1934: 
181—182, 

Tämä etuoikeus kuuluu vain suurimmille ih- 
miskunnan esitaistelijoista, ks Teosofia ja so- 
sialismi 1934:256—257, 

Ihmiskunta ei ole niin huono kuin miltä se 
näyttää. Sen sydämessä on paljon kultaa, ks 
Toiston opin teosofia 1935:19—28. 

Ihmisyys 
kaikki kärsimme täydellisen ihmisyyden syn- 

nytystuskia   ks totuus art Mikä on 1905:125 
Ja tämä ihmisyyden ihanne ei ole ks Usko ja 

teot 1908:130—135, 
Paljon on poistettava, ennenkuin ihmiskunta 

saavuttaa sen tilan, joka sille kuuluu ihmisyy- 
den luonnollisena lahjana . ks epäilys 1910:290 
—293, 

eläin-ihmisyydestä todelliseen ihmisyyteen. 
ks Joulusymboliikkaa 1911:360—361, 

ihmisyyden puolesta, ks Suomi 1917:155—157, 
saavuttanut ihmisyyden periolemuksen ihanan 
tuoksun, ks Jeesus vaiko Kristus 1919:18, R-R 
1921:392—396, 

Mutta mestarit ja opetuslapset palvelevat jo- 
ka kansassa ja joka maassa ihmisyyden asiaa, 
ks Kristus ja teos liike 1922:38—40, 

ihmisyyden suurta läksyä ks H. P. B. 1926: 
100—101. 

I i sa lmi  1907:274, 1908,95, 128, 255, 382, 383, 
1909:71, 1910:328,362, 1911:82, 1913:461, 
1915:262, 
1916:96.  1918:19. 

lishvara 
sitä ilmennyttä jumalaa, jota meidän teoso- 

fiassamme kutsutaan logokseksi (brahma, Ish- 
vara),   ks Tao-Te-King  1907:10, 

lishvara itse — aurinkokunnan Logos — lä- 
hestyi häntä ja rukoili häntä menemään ulos 
maailmaan,   ks opettaja 1912:411—414, 

itämaiden käsitys ihmisessä piilevästä Kris- 
tuksesta eli Atmaasta, Iishvarasta, Dhyaani- 
Buddhasta  j.n.e,  ks  auktoriteetti   1925:149—151. 

I k i - l a k i  ks Sai 0:n »Maailmansynty 1914:57 
—59. 

Iki-Tursas 
nimimerkki Iki-Tursaan runokokoelma, joka 

on teosofinen teos aivan uutta laatua.   1913:463. 
Valon H e r r a ,  [* runoja ja ajatelmia,] 

kirjoittanut I k i - T u r s a s .  Hinta Smk. 2:—, 
sid. 3:—. »Oppimaton» kansan mies on tähän 
koonnut muutamia runoelmia ja ajatelmiaan, ja 
varmaan jokainen lukija hämmästyy niiden sy- 
vällistä teosofista sisältöä ja mielellään antaa 
anteeksi runojen puutteellisen ulkoasun. 1913: 
473, 515. 

Ikkala, Kusti 1931:104. 
Ik u ine n ,   ikuisuus ks myös iankaikkinen 
Sana »ikuinen» on käännetty väärin. Se kuu- 

luu kreikaksi a i o n i o s ,  joka merkitsee »aika- 
kaudellinen».   1906:40,  112, 

»Ikuinen» eli oikeammin käännettynä» aika- 
kaudellinen (aioninen) tuli» on ks tuomio 1906: 
166, 192, 

Ikuisuudessa ei ole toinen hetki toista kal- 
liimpi eikä »kuolema»  ilmiönä tärkeämpi »elä- 
 

mää». Nyt on ikuisuuden otollinen aika, ja 
nykyinen elämä on aina tärkein, ks uskonto 
art Mitä me 1906:235—236 

ihmiskunta »ikuisessa taistelussaan» ks Kaita 
tie 1907:59—61 

Ja sentähden se [* teosofinen liike] on ikui- 
nen liike, vaikka sen muodot kuinka vaihtelisi- 
vat, ks Kustannustyö 1907:83, 

ikuisuuden — — — vertauskuva ks Salomo- 
nin sinetti 1907:251, 273, 

Keksittiin, että raamatussa puhuttiin »ikuises- 
ta tulesta...   ks karma 1908:336—337, 

silloin totisesti alatte tehdä ikuista työtä Ju- 
malan valtakunnan puolesta, ks esoterismi 
1909:4, 

mutta minkä syyn nojalla Ikuisen Jumaluu- 
den lait käskevät Elämää ilmenemään ja pois- 
tumaan vuorotellen, sitä ks kehitys 1909:106, 

eikö ole mitään ikuisesti pysyvää? ks iankaik- 
kinen 1911:352, 

Ikuisuus on meidän  äitimme,   ks aika  1913:2 
Iäisen tyhjyyden ja lyhyeksi ajaksi avaruu- 

teen, herra ties, mistä singahutetun luomisen 
sijaan saamme siten Ikuisen Elämän, joka ajoit- 
tain uinuu omassa helmassaan, ajoittain ilmot- 
taikse, ks Sal O:n »Maailmansynty»  1914:58—59, 

Tavallisesti käsitetään, että kuolemaa seuraa 
»ikuinen elämä», mutta niin ei ole. ks Myste- 
riot II 1916:111—115, 

Nämä ovat ikuisia totuuksia, ks ajatus 1916: 
386—387, 

Ja minkätähden taas ikuinen kadotus olisi 
puolueettomalle ajatukselle mieluisampi käsite 
kuin  ikuinen  kehitys?  ks  »kristitty»   1917:5—6, 

Ikuinen rauha ön ainoastaan sillä, joka on 
enemmän kuin hän tekee, ks yhteiskunta 1919: 
229—230, 

Ikuista kadotusta ei ole, sillä jumalallinen 
elämä on siemenenä ihmisen sielussa, — ja mis- 
sä Jumala on, voisiko siinä paha viihtyä? ks 
jälleensynt 1919:294—296, 

Ikuista elämää ei voi siirtää huomiseen. Se 
alkaa tänään ja nyt.   ks kehitys 1920:100, 

Tarvitaanko henkisesti katsoen Suomessa 
miestä, joka ikuisen elämän asioissa seisoo 
omilla jaloillaan ja jonka ks R-R 1920:340—348, 

rosenkreutsiläisyydellä tarkoitetaan sitä ikui- 
sen viisauden ilmennystä eli muotoa, joka ks 
R-R 1921:19—22, 

Hän oli ikuinen äiti ja ikuinen isä. ks teo- 
sofia   1921:259—262, 

Ikuisen elämän alaan kuuluu — — — Ikui- 
nen elämä koskee ks R-R 1921:578—580, 

ikuisen elämän perillisiä ks Joulun sanoma 
1922:297—298, 

Ikuisuuden näkökannalta eivät surumme ja 
huolemme olekaan mitään ks P. E. XII 1923: 
363—364, 

ikuinen elämä,   ks nainen 1926:303, 
»Ikuinen ylioppilas» ks Topelius 1926:312, 
I k u i s i a  a j a t u k s i a ,  toim. Martti Haavio 

ks tätä 1926:332, 
Mikä — — — ikuista, muuttumatonta? ks 

Kristus 1927:1—4, ks magia 1927:126—128, 
ikuinen elämä oli saavutettavissa, ks R-R- 

teosofia 1928:2, kesäkurssit 1928:232,
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Jos ikuinen elämä on olemassa, täytyy sen 
nyt jo olla meissä,   ks politiikka 1929:53, 

Ikuisuudessa ei ole aikaa ks Jouluyö 1931: 
337—339, 

Ja ihmisen ikuista elämää on, että hän ks 
Teosofia ja  sosialismi  1934:248—257. 

II  bambino 
vielä tänä päivänä katolisissa maissa jouluna 

kannetaan Kristus-lapsen kuvaa, il bambi- 
no, ja sitä palvellaan, ks Joulusymboliikkaa 
1911:357—361. 

Ilkka, M i n n i e  1906:30, 
Monivuotinen Tietäjän uskollinen ystävä, 

harras teosofi Miss Minnie Ilkka Amerikan 
Sointulassa siirtyi tuonpuoleiseen maailmaan 
marraskuun 23 p:nä viime vuonna. Me emme 
häntä personallisesti tunteneet, mutta hän oli 
niitä teosofeja, jotka paljailla kirja- ja Tietä- 
jän-tilauskirjeillään herättävät vastaanottajas- 
sa ilon ja kiitollisuuden tunteita. Olkoon hänen 
vaelluksensa  tuonelassa onnea täynnä!   1914:96, 

Miss Minnie Ilkan jälkeenjättämä rahasum- 
ma ks looshityö  1925:264—265. 

»I lkka» sanomalehti 1912:104. 
»i lkeä  laji ei helposti häviä.» ks ennustus 

1923:327—328. 
I l lus ioni  

ks tahto art Mitä on 1907:195—197, 
Kun  illusionin huntu  on  hetkeksi  ks  Ensio 
1908:90. 

Ilma 
Tämä on samalla tie oppia hallitsemaan alem- 

pia »ilmassa liikkuvia» henkiä, ks puhtaus 
1909:261, 

I l m a v a l l a n  h a l l i t s i j a t  art ks Valon 
ja varjon veljet 1922:102—104, 

Taivaat heille aukenevat ja ilmavallan hallit- 
sijat heitä opettavat. Ja siellä voi m.m. olla 
monenlaisia »maailmanopettajia». ks I. T. J. 
1926:243—247, 

neljäs etsii tukikohtaa ilmakokeessaan. — — — 
Entä mitä Ruusu-Risti toivottaa rohkealle ilma- 
purjehtijalle elämän kiusauksissa? ks toivo 
1930:1—2 

Salainen toivoni on, että ilmanala vähitellen 
muuttuu tämän laatuiseksi Suomessa ja ehkä 
Pohjolassa  yleensä,  ks Jouluna  1933:267—268. 

Ilmarinen, Ilmatar [*Näistä on puhuttu Kale- 
vala-esitelmissä, mutta ne esitelmät on P. E. 
uudelleen luonut »Kalevalan avaimessa» ks 
P. E. XII Kai. Avain] ks kansa 1906:192. 

Ilmaiseksi ei koskaan mikään tule. ks mart- 
tyyrit 1920:6. 

Ilmennys 
Korkein ilmennyt jumala tottelee välttämät- 

tömyyden lakia luodessaan, ks ihminen 1907: 
166, 

Ja samoin kuin korkein ilmennyt jumala on 
hän samalla välttämättömyyden alainen ja ole- 
mukseltaan vapaa, ks tahto art Mitä on 1907: 
195—197, 

kaiken ilmennyksen perusta, ks aurinko 1917: 
291, 

logoksen tähän asti täydellisin personallinen 
ilmennys, ks Jeesus art Oliko 1918:234—235, Jee- 
sus vaiko Kristus? 1919:18, 

Mutta mikään ilmennys ei ole sama kuin tä- 
mä ehdoton elämä, vaan ehdoton elämä ilmen- 
neenä on aina tuonut mukanaan vastakkaisuuk- 
sien parit: hengen ja aineen, tajunnan ja muo- 
don, hyvän ja pahan, ks Kohtalo  1924:262—265, 

Kaikki ilmennys on dualistinen, kaksinainen, 
mutta kaikki ilmennys on kotoisin siitä yhdes- 
tä, ainoasta, ilmenemättömästä — siitä kolman- 
nesta, jota ilman noita kahta ei olisi, ks mate- 
rialismi 1927:326—327, 

vaikka Isä metafyysillisesti katsoen on Ilme- 
nemättömässä ikuisesti elävä ilmenemisen mah- 
dollisuus, ks Poika 1929:410—416. 
Ilmestyskirja 

I l m e s t y s k i r j a  t e o s o f i a n  v a l o s s a  
kirj J. R. H. ks tätä. 

Joh. ilm. XII, I ks joulu 1906:274—275, 
Kys. Kuvaako Ilmestyskirjan 12 luvussa 

esitetty lohikäärme Rooman valtiollista valtaa 
ja 13 luvussa esitetty peto katolisen kirkon eli 
paavin valtaa? 

Vast. En usko sitä. Mielestäni Ilmestyskirja 
kuvaa paljon suurempia asioita, jos historial- 
lista avainta käytetään, nim. juurirotujen ke- 
hitystä. Mystillistä avainta käyttämällä saa taas 
kuvauksen niistä tapauksista ihmisen sieluelä- 
mässä, jotka seuraavat Kristuksen syntymistä. 
1912:192,  1913:358, ks raamattu  1915:442-—443, 

uusi jatkokirjotuksemme, joka keväällä al- 
kaa, »Ilmestyskirja selitettynä», tulee varmaan 
herättämään lukijoissamme suurta mielenkiin- 
toa. 1917:3, [*ks Liite Pryse: Ilmestyskirja eli 
Johanneksen vihkimys] 

Kuinka voisimmekaan muuta kuin Ilmestys- 
kirjan loppusanoilla toivoa, että hän, meidän 
Herramme ja Kristuksemme, tulisi pian! ks 
Kristus 1917:442. 

Ilmiö 
Kaikki ilmiöt ovat sentähden ehdottoman 

välttämättömiä ja samalla ehdottoman vapaita, 
ks absoluutti 1907:178 muist. 

Kys. Kun olin lukenut pari vuotta sekä ky- 
kyni mukaan koettanut ymmärtää teosofiaa ja 
ikäänkuin tietämättäni joutunut tuon valtaa- 
van opin »vangiksi», päätin mennä ensi kerran 
kuulemaan Ervastin esitelmää sekä »näkemään» 
Petersin kokeiluja Olympiassa, jotka, esitelmä 
ja kokeilut, vain vakuuttavammasti vahvistivat 
uskoni näkymättömän elämän olemassaolosta. 
Saman päivän iltana olin lukenut teosofiaa klo 
12 asti, sammutin lampun ja laskeuduin vuotee- 
seeni. Pian heräsi minussa voimakas halu »luo- 
maan ilmiöitä». Ajattelin: tahdon nähdä va- 
loa . . . valoa alkoi ilmaantua, himmeänä sekä 
häilyvänä, keskitin ajatustani hyvin kiin- 
teästi . . . valo asettui ja kirkastui vaaleankel- 
taiseksi. Nimitin sitä astraalivaloksi, koska 
semmoista ajatuksissani olin toivonut. Jälleen 
ajattelin: tahdon nähdä tuossa valossa jonkun 
pyhän olennon . . . siihen muodostui kaunis nai- 
sen rinta käsivarsineen, mutta muut ruumiin- 
osat »sulautuivat pimeyteen» s.o. ei näkynyt 
jyrkkiä rajoja kuten esim. semmoisessa kipsiku-



Ilo,   iloinen  — 24 — Ilo,   iloinen  
 

vassa näkyisi, josta olisi hakattu pois pää, kä- 
det kyynärpäästä sekä jalat. Tuo vaillinaiselta 
näyttävä kuva oli ilmassa, pöydän kohdalla. 
Mutta toinen lapselta näyttävä olento ilmaan- 
tui permannolle, kulki noin 3 metriä luokseni 
ja näytti kuin se olisi hävinnyt itseeni... Vaan 
siitä mitä tämän yhteydessä aloin tuntea on 
mahdotonta sanoilla tehdä selvää . . . niin su- 
loiset olivat ne tunteet — se »elämä», mihin nyt 
olin joutunut... Ajattelin, että jos se oli »esi- 
makua» taivaselämästä, niin minkälaista se 
mahtanee ollakaan — koska näidenkin tuntei- 
den täyttämänä luulin aivan sulavani. .. On 
mainittava että tuossa tilassa ollessani tunsin 
väreilyjä koko ruumiissani ja kuta kiinteäm- 
min ajattelin pyhiä olentoja sekä pyhiä asioita, 
sitä voimakkaammat olivat väreilyt. Ne ovat 
nyt jatkuneet ja heräävät tavattoman helposti, 
jonkatähden hieman pelottaa; tämä seikka on- 
kin saanut minut nämä rivit kirjottamaan, kos- 
ka tuntuu mahdottomalta enää luopua teoso- 
fiasta. — Onko tapahtunut todellinen »inspirat- 
sioni» vai onko väreilyt vaarallisia? Muuten 
voin ne katkaista, mutta se tuntuu häiritseväl- 
tä,  etenkin lukiessa teosofiaa. 

Vast. Eivät kysymyksessä mainitut ilmiöt 
vielä ole olleet vaarallisia. Kirjeessä ei selviä, 
onko kysyjällä ennen ollut mediumisia tai 
maagillisia kokemuksia. Mutta arvatenkin nä- 
mä kokemukset ovat olleet satunnaisia. Kehot- 
taisin kuitenkin kysyjää sekä hillitsemään vä- 
rähtelyjä että luopumaan »ilmiöiden luomi- 
sesta».  1911:177—178, 

Kummallinen ilmiö kylmänä joulukuun il- 
tana oli todellinen enne. ks »punainen aika». 
1918:131. 

Ilo,  iloinen jne 
Vähitellen kokoontuu väkeä saliin — hiljai- 

sia ja tyyniä, mutta samalla iloisennäköisiä 
kasvoja, ks P. E. VII 1905:27, totuus 1905:125, 

Kuunnelkaamme ilomielin, mitä toiset ovat 
löytäneet — — — Ja kuunnelkaamme ennen 
kaikkia ilomielin, mitä viisaat ovat opettaneet 
ja mitä he opettavat, ks Omatunto 1906:5—6 

luova iloa ja valoa yhä useamman suomalai- 
sen elämään ks kirjallisuus 1906:140, 

käypi ilojen ja kärsimysten koulua täällä 
maan päällä ks teosofia Mitä T. S. 1906:149—152, 
teosofian iloisen sanoman ks uskonto 1906:236, 

hylkäämällä elämän ilot ks nuoriso  1906:243, 
iloa uhkuvan tiedon edestä, että ks joulu 1906: 

275, 284, 
astuu ilolla jokaisen askeleen ks P. E. VII 

1907:223—225, 
Ei taivaallinen ilo häntä hurmaa, sillä senkin 

hän on harhaksi havainnut, ks Tietäjä 1908:9, 
iloista voittamista, ks Usko ja teot 1908:133 

—135, 
Kun lapsi kuolee, sitten hän vasta saa oikein 

iloita ja olla onnellinen, ks Lasten osasto 1909: 
99, 

»Teosofit ovat varmaan kovin itserakkaita 
olentoja, koska enimmäkseen ovat niin iloisen 
ja tyytyväisen näköisiä. He ainakin ovat tä- 
män maailman lapsia, sillä hengellinen ihminen 
on surua täynnä; hän suree omaa ja muitten 
syntisyyttä ja pahuutta.» 

Näin saattaa silloin tällöin kuulla vakuutetta- 
van n.k. uskonnolliselta taholta. Ilo ja onni — 
se on muka aina maailmallisuutta ja itserak- 
kautta; todellinen henkinen elämä ilmenee ala- 
kuloisuudessa, synnin tunnossa, surumielisyy- 
dessä. Oikein vakavat uskonnolliset ihmiset ei- 
vät pukeutuisi iloisiin väreihin; harmaa tai 
musta on puku oleva ja mitättömän näköinen. 
Me teosofit taas puolestamme sanoisimme, että 
koko kristillinen maailmankatsomus on harmaa 
ja apeamielinen. Sen riemu vapahtajan veri- 
kuolemasta tuntuu luonnottomalta hermosai- 
raudelta. Sen henkisyys on mielestämme ont- 
toa tyhjyyttä, jos ei se muussa ilmene kuin syn- 
nin tunnossa. 

Meidän maailmankatsomuksemme on toinen, 
sen tunnustamme. Me emme usko suruun em- 
mekä syntiin. Teosofia on paljastanut meille 
suuren salaisuuden. Jumala ei ole maailman ul- 
kopuolella oleva personallinen hallitsija, vaan 
koko olemassaolon sisäinen henki ja elämä. Jos 
maailmaksi kutsumme olemassaolon muoto- 
puolta, on Jumala sen tajuntapuoli. Jos maail- 
maksi vielä kutsumme muotojen yksilötajun- 
taa, on Jumala yksilötajuntain alla ja takana 
piilevä suuri yleis- ja yhteistajunta. Yksilöta- 
juntojen välillä ja yksilötajunnan sisällä saat- 
taa vallita ristiriita, epäsopu, suru ja viha. 
Mutta Jumalan suuresta yleistajunnasta on 
kaikki ristiriita, suru ja viha kaukana; siinä 
vallitsee iankaikkinen sopusointu, autuus, rak- 
kaus ja hyvyys. Koska Jumalan yhteistajunta 
on kaikkien yksilötajuntain Isä, josta he ovat 
lähteneet ja alkunsa saaneet, piilee jumalalli- 
nen tajunta mahdollisuutena jokaisessa eläväs- 
sä olennossa. Jokaisen yksilöllisen tajuntakes- 
kuksen elämäntarkotus onkin tulla itsetietoi- 
seksi omasta  sisäisestä  jumalallisuudestaan. 

Tämän maailmankatsomuksen valossa kaikki 
käsityksemme ilosta ja surusta perinpohjin 
muuttuvat. Kaukana siitä, että jumalallinen 
elämä olisi surua ja huokausta, se päinvastoin 
on iloa ja rauhaa ja autuutta. Jos me tunnem- 
me itsemme pahoiksi, jos me kärsimme, jos me 
suremme, on tämä vain merkki siitä, ettemme 
vielä tunne Jumalan rauhaa. Kärsimys on suuri 
opettajamme. Paha on suuri puhdistajamme. 
Synti on ruoska, joka ajaa meitä eteenpäin. 
Mutta kun olemme maistaneet jumalallista elä- 
mää, silloin tiedämme, että autuus on elämän 
perussävel  ja  rauhallinen  riemu. 

Sentähden me emme arvostele ihmisiä hei- 
dän valitustensa ja huokaustensa mukaan, 
vaan heidän sisällisen onnensa mukaan. Kuta 
suurempi ihmisen sisäinen rauha ja autuus on, 
sitä lähempänä hän on Jumalaa. 

Ja me lisäämme: sekin ihminen, joka vielä 
ei ole saanut tuntea hengen iloa, hän täyttää 
parhaiten velvollisuutensa elämässä, jos hän 
aina koettaa olla iloinen ja onnellinen. Eikö 
Kristus neuvonut meitä olemaan iloisen näköi- 
siä, silloin kun paastoomme? Eikö hän käskenyt 
meitä iloitsemaan iloisten kanssa ja itkemään 
itkevien kanssa? Niin tekee jumalallinen rak- 
kaus. Ei se ole kova, ei tyly eikä tuomitsevai- 
nen. Se tietää, mihinpäin kaikki kulkee — ja 
se on levollinen.  1909:265—266, 
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tulee vastedes ilolla korvatuksi, ks kärsimys 
1910:222,  ks tietäjä  1911:4—5, 

Vaivan palkka on vain rakkaus ja ilo hen- 
gessä, ks kirjallisuus art Kaikille 1911:12, tunne 
1911:183, 

tahtoisimme synnyttää onnea ja iloa maail- 
maan ks Joulusymboliikkaa   1911:360—361, 

ilona ja onnena takaisin ks kiitos 1912:5, 
Mutta kyllä kirja lapsille iloa tuottaa! ks sa- 

tukirja  1913:367, 
Iloitse iloisten kanssa ks onni  1914:2—3, 
Ah, mikä ilo ja onni on meille ihmisille va- 

rattu elämän vaelluksemme aikana! ks pyhiin- 
vaellus 1914:314—315, 

Ja kuinka iloiseksi sen mieli kääntyi, kun ks 
Kustannustyö 1914:368—369, 

Miten voimme tuntea voimaa ja iloa ja saada 
loistavan personallisuuden? ks Mysteriot I 1916: 
66—67, 

kärsiä iloisella mielellä ks Mysteriot II 1916: 
110—115, 

tiedämme, että maallinen ilo ja suru kulke- 
vat käsi kädessä ja että ainoa pysyväinen on 
ylimaallinen ilo, joka ks Kaita tie 1916:154, 

olla iloisia ja maltillisia, ks mammona 1916: 
387—388, 

Ilokseni näen, että ks käytännöllisyys 1917:99, 
Iloisiin näkemiin toisella puolella! ks Luikko, 

Anna 1917:395, 
Nämä kaikki iloitsevat ja rohkaisevat Tietä- 

jän mieltä ks Tietäjä 1919:2, 
Mitä iloa on mistään?  ks rauha  1919:4—5, 
jos personallinen ilo tai onni — — — mitä 

iloja ja suruja menneisyytemme kätkee, ks jäl- 
leensynt 1919:296, 

työnintoa ja iloista mieltä ks marttyyrit 
1920:6, 

Sillä vakaumukseni erilaisissa kysymyksissä 
eivät ole ilon hetken lapsia, vaan kyyneleissä 
kylvettyä  satoa. 

Sentähden olen iloinen jokaisesta asiallisesta 
kirjoituksesta, joka arvostelee minun mielipi- 
teitäni. Iloni on tietysti sitä suurempi, kuta sel- 
vemmin näen ja voin todistaa, että oma näke- 
mykseni sittenkin on oikea, ks sota 1920:194— 
199, 

eikä ilo teitä sokaise ks Tietäjästä Ruusu-Ris- 
tiksi 1921:2, 

Ruusu on elämän ja ilon, onnen ja rakkau- 
den vertauskuva ks R-R 1921:21—22, 

Uusi ratkaisu on keksittävä ylitsevuotavan 
ilon tunteessa, ks teosofia art T. S:n tehtävä 
1921:333—334, 

En minä iloiseksi tullut, kun oivalsin, että 
olimme joutuneet karille. — — —  Nyt kuiten- 
kin tunnen iloa sydämessäni, ks Mea culpa 
1922:261—264, 

Iloisesti yllättävää ks I. T. J. 1923:7—8, ei 
ikuista iloa ks anteeksianto 1923:84—86, 

Ilo ja onni yksin pysyvät ks P. E. XII 1923: 
363—365, 

iloa kuolemanjälkeisessäkin elämässään ks 
henki 1924:10, 

Kaikki on meille yhtä autuutta: kärsimys ja 
tuska, ilo ja riemu, ks itsemurha  1924:208—209, 

Iloinen yllätys tilaajille — — — toimituskin

voisi suuresti iloita työstään ja ks R-R 1924:286 
—287,  joulu  1924:363—364, 
ken sen ilot aavistaa — — — emmekä ikävöi 

olleita iloja ks vuosi 1925:3, 
ja siitä työstä voin ainakin sydämellisellä 

ilolla edeltäkäsin tietää, että se on ihmisille 
hyödyksi, ks P. E. XII Kadonnut sana 1925:235, 

Mestari — — — iloitsee sentähden että ks 
Karjalainen V. 1925:252, 

valmis astumaan Herransa iloon, ks teosofia 
1926:6—10, 

yli-inhimilliseksi iloksi, ks P. E. III synty- 
mäp  1926:10, 

Olen sangen iloinen siitä, että ks Karadja 
1926:12—13,  307, 

näennäisesti ansaitsematon ilo ks helvetti 
1926:330, 

ilona ks R-R-teosofia 1928:2, 
Ilolla voimme kuitenkin mainita ks Johtajan 

osasto  1928:305—306, 
Olemme iloiset ja kiitolliset tämän kirjeen 

johdosta ks kansanopisto  1930:134, 
Vanha vuosi on kiitänyt ohitsemme, vaipuen 

vähitellen unhon virtaan, ja uuden alkaessa te- 
kee Ruusu-Risti-lehden mieli kauttani kysyä: 
olenko ollut hyödyksi ja iloksi ihmisille, kan- 
nattaako minun yhä ponnistaa eteenpäin? Olen 
jo 27:nnellä ikävuodellani, ja katsellessani taak- 
sepäin, huomaan uskoneeni menestykseen, sil- 
loin kun minulla oli nimenäni Tietäjä. Tietäjä 
saavutti siksi suuren lukijakunnan ja herätti 
siksi paljon huomiota, että hyvällä syyllä sen 
toimitus saattoi uskoa lehden tarpeellisuuteen. 
Mutta kun Tietäjä synnytti kaksi tytärtä, Teo- 
sofin ja Ruusu-Ristin, silloin kummankin tyt- 
tären viehätysvoima väheni puolella. Tästä mi- 
nä Ruusu-Risti olen vuosien varrella vain hy- 
myillyt, sillä tunsin nuortuvani saadessani 
uuden nimen ja syntyessäni ikäänkuin jälleen 
omassa tyttäressäni. Mutta nyt kun ikää yhä 
karttuu, soisin kovin mielelläni, että niidenkin 
luku lisääntyisi, jotka suosiostani kilpailevat, 
etten tässä yhtäkkiä joutuisi hylättyjen jouk- 
koon. En osaa kursailla enkä keimailla, mutta 
kyllä silti tahtoisin miellyttää — jollen kauneu- 
della ja ulkonaisilla eduilla, niin ainakin suo- 
ralla puheella ja välistä viisaillakin ajatuksilla. 
Olen itsekseni kuvitellut, etteivät nykyajan ih- 
miset katso nuoren tytön ulkoasuun yksin- 
omaan, vaan että he vaativat sielua, vieläpä 
älyäkin siltä naiselta, joka astuu elämän näyt- 
tämölle toisten katseltavaksi. Tietysti elämän 
sirkuspuolella kiinnitetään enemmän huomiota 
kauniiseen vartaloon ja siroihin jalkoihin. Mut- 
ta onhan elämällä toinenkin puoli. Onhan suu- 
ria saleja, joissa kuunnellaan laulua ja musiik- 
kia ja ihmispuhetta. Siinä tulee ensimäiselle 
sijalle se, jolla on sielussaan voimaa ja kau- 
neutta ja totuutta. 

Minä kyllä ihailen ulkonaista kauneutta, voi- 
mistelijoita, urheilijoita ja sirkustaiteilijoita. 
Mutta minä jumaloin niitä ihmisiä, jotka rakas- 
tavat näkymättömiä, saavuttavat voittoja sisäi- 
sissä maailmoissa ja palvelevat epäitsekkäästi 
ihmisveljiään kuinka yksinkertaisella tavalla 
tahansa. Niiden kanssa tunnen suku- ja heimo- 
laisuutta ja sentähden huudahdan: 
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Tulkaa te minun luokseni ja avatkaa minulle 
ovenne, että minä vuorostani pääsen teillä käy- 
mään, sillä loppujen lopuksi me sittenkin ym- 
märrämme toisiamme. 

* 
Parhainta uuden vuoden jatkoa. Millainen 

lieneekään maailman horoskooppi vuodelle 
1931? Olkoon millainen vain, eräs seikka on 
varma: kuta useampi yksilö löytää onnensa pal- 
vellen, sitä suuremmaksi kasvaa maailman 
onni.  1931:6—7. 

Onko Jumalalla siitä iloa? ks Mäntsälä 1932: 
105—106, 

ks manas 1932:111—112. 
Iltakeskustelut ks P. E. VII 1905:148. 
Ilta puhteella-osasto. 
Kolmanneksi »Iltapuhteella» osasto, joka ve- 

toaisi lukijoiden myötävaikutukseen ja josta 
teen tarkemmin selkoa tammikuun numerossa, 
ks Johtajan osasto 1928:349, 

I l t a p u h t e e l l a .  
Tämän otsikon alla tahdomme vastedes ker- 

toa semmoisista tosiseikoista, jotka ovat omian- 
sa muistuttamaan — ehkäpä opettamaankin — 
meille, ettemme ole ainoastaan tomua ja tuh- 
kaa ja ettei meitä ympäröivä maailmakaan ole 
paljasta muotoihin kasattua ainetta, joka ylen 
pian mätänee ja haihtuu, vaan että samoinkuin 
meissä on henki, johon kuolemakaan ei koske, 
samoin luonnossa ja elämässä on paljon salape- 
räisiä ilmiöitä, voimia ja lakeja, joista meidän 
filosofiamme ei ole vielä uneksinut. 

Kun päivän työt olivat ulkosalla loppuneet, 
kokoonnuttiin ennen vanhaan tuvan takkaval- 
kean ääreen tarinoimaan ja puhdetöitä teke- 
mään. Naiset kehräsivät, miehet käyttivät 
veistä ja kirvestä, lapset istuivat katselemassa 
ja kuuntelemassa. Siinä sitten kerrottiin muis- 
toja entisiltä ajoilta, kuvailtiin omia elämänko- 
kemuksia, laulettiin runoja ja esitettiin arvoi- 
tuksia. Onko ihme, että takkavalkean kodik- 
kaassa loimussa, joka samalla jätti tuvan kau- 
kaiset nurkat salaperäisen hämärän peittoon, 
puhe itsestään usein kääntyi kummituksiin ja 
muihin yliluonnollisiin ja outoihin asioihin? 
Jos sillä tavalla ylläpidettiin taikauskoa mo- 
nissa jokapäiväisen elämän kysymyksissä, pi- 
dettiin samalla kuitenkin vireellä terveellinen 
usko henkimaailman todellisuuteen ja yleensä 
elämän siveellisiin ja henkisiin arvoihin. Missä 
taikausko häviää ja »valistunut» materialismi 
astuu tilalle, siellä kansaa uhkaa siveellinen- 
kin taantumus. 

Taikausko ei kiellä tosiasioita, vaikka se voi 
erehtyä niitä selittäessään. Materialismi nau- 
raa selityksille, mutta kieltää samalla tosiasiat- 
kin. Älkäämme langetko materialismin kui- 
luun, mutta älkäämme liioin turvautuko taika- 
uskon vahasiipiin. Katsokaamme todellisuutta 
kirkkain silmin ja avatkaamme sydämemme 
tiedon auringolle. Silloin ei etsivälle ajatuk- 
sellemme mitään ole pientä ja mitätöntä. 

Etsimme todistuksia henkimaailman olemas- 
saolosta, merkkejä siitä, että kuolleet yhä elä- 
vät.   Ylpeydessämme  vaadimme  suuria  ja  rat- 
 

kaisevia todistuksia emmekä huomaa, että oma 
elämämme saattaa olla täynnä pieniä tunnus- 
merkkejä. Miksi pysymme itsepintaisesti so- 
keudessamme, miksi emme avaa silmiämme nä- 
kemään? 

Tarvitsemme tässä suhteessa apua. Kun toi- 
selta kuulemme, mitä huomioita hän on tehnyt 
ja mitä niiden johdosta ajatellut, voimme me- 
kin pysähtyä miettimään. Ja onhan voinut sat- 
tua sekä omamme että toisten elämässä asioita, 
joiden yliluonnollista tai ehkä paremmin sa- 
noen henkimaailmallista alkuperää ei lainkaan 
käy kieltäminen. 

Ruusu-Risti asettuu nyt kaikkien meidän vä- 
littäjäksemme. Se sytyttää kotoisen takkaval- 
kean ja kutsuu lukijoitaan istumaan piiriin ja 
tarinoimaan. Kertokoon kukin, mitä salape- 
räistä hän itse on kokenut tai toisilta todenpe- 
räisenä kuullut, jotta kaikkien meidän tieto- ja 
kokemusvarastomme lisääntyisi ja kasvaisi. 
Kertokoon mieluimmin lyhyesti ja sattuvasti — 
ja koskekoon hänen elämyksensä mitä asiaa tai 
alaa tahansa. 

Seuratkoon tässä nyt aluksi pari F. K:n ker- 
tomaa havaintoa ja muuan uni. 1929:16—17, 

toivon, että lukijat muistavat »Iltapuhteella» 
osastoa lähettämällä kertomuksia kokemuksis- 
taan henkimaailman y.m. yliaistillisilta aloilta, 
ks R-R 1929:367,   [*ks L i i t e :   Iltapuhteella] 
Imaginatsioni, ks myös mielikuvitus 
Mutta  sana mielikuvitus merkitsee   okkultis- 
tille toista.   Se on »imaginatsionia», ei paljasta 
»fantasiaa».     Ja   imaginatsioni   on   tajuntamme 
kyky liikkua kuvissa, ks C. W. L.  1932:74. 

Imatra 1910:328, 
Imatra on voiman alkulähde, ks teollisuus- 

maa 1919:162—163, 
Kävin elokuussa Imatralla. Aivankuin koh- 

talon lähettämänä — koska olin Imatrasta 
Tietäjään kirjottanut — istuin siinä kosken 
partaalla, katsellen sen kuohuja, kuunnellen 
sen kohinaa. Mikä mahtava kuva, mikä hir- 
vittävän voimakas elämä! Mitä intohimoa, 
mitä julmuutta, mitä riemua! Oi te ylhäiset 
Imatran haltiat, tähän toistan teidän rukouk- 
senne, jonka te ukkosen jyrinällä ja salaman 
läpitunkevalla voimalla iskitte heikkoon inhi- 
milliseen sydämeeni: 

»Me olemme Suomen itsenäisyys ja mahti. 
Me olemme sen loisto, sen rikkaus, sen tulevai- 
suus. Älkää syrjäyttäkö meitä. Ottakaa mei- 
dät palvelukseenne. Sitokaa meidän luontom- 
me. Tehkää se Suomelle hyödylliseksi. Käyt- 
täkää meidän voimaamme. Se on kultaa kal- 
liimpi, se on satumainen.» 1919:232, ks kosket 
1923:86, 

silloin olisi meidän kansamme kuin Imatra, 
jonka rinnalla ei mikään koski Europassa ko- 
hise, ja silloin ks P. E. VI Itävalta 1927:219. 

Inberg, Juho 1924:162. 
India, intialainen 
vanhojen intialaisten viisautta ks Bölsche 

1907:111—113, 
ks Merkit taivaalla 1910:79, 
Intia on kyllä ihmeiden maa. ks salatiede 

1910:275, 
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Vanhassa Indiassa jokainen brahmiini sen 
teki ikänsä loppupuolella, ks Tolstoi 1910:394, 

Intiassa tätä päivää kutsuttiin »kaikkien ju- 
malien aamuksi», ks Joulusymbo]iikkaa 1911: 
357—361,  1912:114, 446,  1913:462,  1914:501, 

Kuka tietävä enää kieltäisi, että Intia, uskon- 
tojen kehto, on filosofisessa ja uskonnollisessa 
ajattelussa ennättänyt kristikunnassa saavutta- 
mattomiin syvyyksiin? ks vallankumous 1915: 
148—149, 

Kummia, kuuluu Indiasta. Lontoolaisen sano- 
malehden T i m e s ’in mukaan Madrasin kuver- 
nööri on kieltänyt Mrs. Besantin, Mr. Arundalen 
ja Mr. Wadian ottamasta mihinkään kokouk- 
seen osaa, puhumasta ja esitelmöimästä, kirjot- 
tamasta tai painattamasta mitään; heidän yksi- 
tyiskirjeensäkin ovat sensuurin alaisia; niin- 
ikään eivät saa oleskella kuin kuudessa mää- 
rätyssä paikassa (Adyar ja Madras ovat heiltä 
kielletyt). Tämä on tapahtunut arvatenkin 
Mrs. Besantin poliittisen toiminnan takia, joka 
on tarkottanut Indian aseman parantamista. 
Kun ottaa huomioon, millä innokkaalla tavalla 
Mrs. Besant nykyisenkin maailmansodan kysy- 
myksessä on puolustanut liittolaisvaltojen asiaa, 
täytyy todella sanoa, että kiittämättömyys on 
maailman palkka. Kerran Mrs. Besant on sa- 
nonut, että sota ei lopu, ennenkuin India saa 
h o m e - r u 1 e ’ n  (itsehallinnon). Eipä juuri 
näytä toivorikkaalta nyt! Kyllä kaikkien mai- 
den kansat ja valtiot kaipaavat vallankumouk- 
sia.  1917:249, 

India tulee kuitenkin ennen pitkää saavutta- 
maan itsehallinnon, ks A. B. 1917:342, 

En ole paljonkaan tiennyt Mrs. Besantin 
työstä Indiassa enkä yleensä Indian valtiollis- 
yhteiskunnallisista oloista. Englannin politiikkaa 
on aina kehuttu maailman vapaamielisimmäksi 
ja inhimillisimmäksi hallitustaidoksi ja kun 
Mrs. Besantkin aina on puolustanut Indian yh- 
teyttä Englannin kanssa, olen kuvitellut, että 
Englanti kaikella tavalla koetti sivistyttää In- 
diaa, joskin se oli puolueellinen ja erehtyi sii- 
nä, ettei se antanut täyttä tunnustusta kasva- 
tuksessa Indian omille uskonnoille ja omalle 
uskonnolliselle elämälle. Nyt olen kuitenkin 
ymmärtävinäni, ettei Englannin menettely In- 
diaa kohtaan ole ollut niin inhimillinen sen 
enempää kuin vapaamielinenkään, ja Mrs. Be- 
santin väsymätön työskentely Indian yhteis- 
kunnallisen elämän ja valtiollisen aseman ko- 
hottamiseksi saa vallan uuden valaistuksen. 

Käsiini sattui äsken Ruotsissa julkaistu bros- 
hyyri Self g o v e r n m e n t  for I n d i a  (It- 
sehallintoa Indialle), jonka on toimittanut »In- 
dialaisen Kansalliskomitean» europpalainen 
keskus. Kirjanen sisältää muutamia puheita 
(m.m. Mrs. Besantin), joita pidettiin Indian 
kansalliskokouksessa Lucknowissa joulukuulla 
1916, ja joitakuita tilastollisia tietoja poimit- 
tuina erilaisista virallisista lähteistä. Kaikki 
puheet vaativat voimakkaasti ja yksimielisesti 
itsehallintoa Indialle, selostaen syyt tähän vaa- 
timukseen, ja tilastolliset tiedot paljastavat 
merkillisiä seikkoja Indian sisäisistä oloista. 
Mainitsen muutamia. 

Indian väestö on 315 miljoonaa, niistä 244 
miljoonaa välittömästi Englannin vallan alla. 
Seuraavat numerot koskevat brittiläistä Indiaa 
ja sen 244 miljoonaa alamaista. 

Näistä ovat 6 % lukutaitoisia, s.o. miehistä 
11 %, naisista 1 % (Suomessahan miltei kaikki 
osaavat lukea1) 

Indialaisen tulot tekevät keskimäärin 2 pun- 
taa  (Smk 50:—)  vuodessa. 

Maavero nousee useinkin 65 %:iin maan tuot- 
tamista nettotuloista. Verot ovat katovuoden- 
kin aikana samat. Katovuonna 1912—1913 esim. 
oli maanviljelystuotteiden koko arvo 54 mil- 
joonaa puntaa; siitä meni veroina valtiolle 21 
miljoonaa puntaa. 

On laskettu, että viimeisen 75 vuoden aikana 
Englannin hallitus on kiskonut Indiasta vuo- 
sittain 30 à 45 miljoonaa puntaa, s.o. 750 à 1,125 
miljoonaa markkaa, joista Indialle ei ole tullut 
mitään vastaavaa! Eikä tähän ole luettu, mitä 
yksityiset kaupanteoissaan y.m. tavalla ovat 
Indiasta voittaneet. 

Suunnattomien verojen ja kiskomisten kautta 
Indian kansa on yhä köyhtymässä ja nälänhätä 
on viime aikoina tullut kroonilliseksi ilmiöksi. 
Viime vuosisadan aikana kuoli 32 miljoonaa ih- 
mistä nälkään, niistä 19 miljoonaa vuosina 1891 
—1900. Nämä nälänhädät eivät aiheudu ruoan 
vaan rahan puutteesta. Katovuonna 1912—1913 
esim. vietiin Indiasta ruokatavaroita 1,300 mil- 
joonan markan edestä! Sir William Hunterin 
mukaan 40 miljoonaa ja William Digbyn mu- 
kaan 70 miljoonaa indialaista kulkee elämän 
läpi  riittämättömästi  ravittuna. 

Indian köyhä kansa on niin sairauden runte- 
lema ja heikontamana, että noin 13 % väestöstä 
aina on sairaana ja että noin 5 miljoonaa kuo- 
lee vuosittain yksin kuumetauteihin. Väen li- 
sääntyminen onkin vain 5,6 vuodessa 1.000 hen- 
keä kohti. Terveydenhoitoon uhrattiin esim. 
vuonna 1916 ainoastaan puolitoista miljoonaa 
puntaa. (Sotilastarkotuksiin samana vuonna 
23 miljoonaa puntaa.) 

Nykyisessä sodassa India on lähettänyt satoi- 
hin tuhansiin nousevia joukkoja Englannin puo- 
lesta taistelemaan. Koko Indian kultavarasto 
on siirretty Englantiin ja Indian ruhtinaat ja 
kansa ovat saaneet maksaa satoja miljoonia 
puntia keisarillisiin sotarahastoihin, samalla 
kun nälänhädän vallitessa ruokavaroja on mil- 
joonien puntien arvosta viety Englantiin. 

Puhe- ja painovapaus on varsinkin viime 12 
vuoden aikana ollut ankarasti rajotettu. 

Vuoden 1858 ja 1881 välillä Indian kansalta 
riisuttiin vähitellen kaikki aseet. Seurauksena 
tästä on ollut, että Indian kansa ei ole kyennyt 
puolustautumaan petoeläimiä ja ryöväreitä 
vastaan. Ruumiillinen ja siveellinen rohkeus 
on myös vähentynyt. Armeijaa pidetään yllä 
kansan terrorisoimista varten. 

Indialaiset eivät pääse korkeampiin valtio- 
virkoihin ja heidän palkkansa ovat pienemmät 
kuin englantilaisten. 

Tyytymättömyys Indiassa on suuri. Tuhansia 
on vangittu samalla tavalla kuin Mrs. Besant, 
satoja on hirtetty viime vuosina. Sat s a p i e n -  
t i.   1917:392—394, 
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Suomi on ollut kuin Europan India ks rauha 
1918:2, 

epäilemättä huomatuin politillinen henkilö 
Indiassa tätä nykyä, ks A. B. 1918:73, 119, 1921: 
39, 1922:114, 

käänteentekevä Indian nykyisessä historiassa, 
ks A. B.  1923:287, 

Indian suuri kansallisauttaja ks Gandhi 1924: 
49—50, 

Ja sydämettömämpää kuin teurastaminen on 
ajaa vanhat, aikansa palvelleet lehmät met- 
sään, kuten Indiassa tehnevät, ks armeija 1924: 
286, 

Tapasin äsken erään puolalaisen professorin, 
joka on viettänyt osan elämästään Indiassa; 
m.m. hän asui kymmenen vuotta eräässä luosta- 
rissa Lahoren läheisyydessä ja läpikävi siellä 
ankaran hindulaisen treenauksen dshaana- eli 
tiedon joogassa, joka teki hänestä täydellisen 
itämaalaisen ajatustavoiltaan ja elämänkatso- 
mukseltaan. Tämä europpalaiselle harvinainen 
onni sattui hänelle sen kautta, että hänen isän- 
sä kuoltua tämän hyvä ystävä, joka oli brah- 
miini, otti hänet kasvatikseen. 

Professorilla on oma elävä Gurunsa eli mes- 
tarinsa, joka on lähettänyt hänet takaisin Eu- 
roppaan erikoista tehtävää varten, mutta hän 
sanoi kuulleensa Indiassa, että korkeimmat 
Mestarit asuvat Himaalajalla. Hänen käsityk- 
sensä nykyhetkisestä länsimaalaisesta kulttuu- 
rielämästä ei juuri ollut meitä imarteleva. »In- 
dialaisena määrittelen sitä yhdellä sanalla», 
hän sanoi: »fox trot, sillä mitä se muuta on 
kuin tanssimista kuilun partaalla?» Tällä ar- 
vostelulla hän ei tietenkään tuominnut kaikkea 
sivistystä, sillä olihan hän itsekin länsimaalai- 
nen insinööri ja fysiikan professori. 

Keskustelu hänen kanssaan oli sangen kiin- 
toisa, varsinkin kun hän toi esille joitakuita 
mielipiteitä m.m. Suomesta, joita hän sanoi ole- 
van Indian viisailla. 

»Indian viisaat ovat kääntäneet katseensa 
Suomeen. Ettekö ole huomannut, että yksin 
Suomen nimikin on kohtalokas indialaisen kor- 
vissa? Suomi — se on swami, joka merkit- 
see herra, opettaja (opetuslapsi), rabbi. Suomi 
on tällä hetkellä melkein ainoa Europan maa, 
josta toivovat jotakin henkisessä merkitykses- 
sä. Ruusu-Risti-työtä seuraavat mielenkiinnolla 
ja tarkkuudella. Teidän mahdollisuutenne ovat 
täällä suuret.» 1924:367, 1925:150, ks A. B. 1925: 
230—232,  373,  1927:78,  215, 

jolloin Indiassa laskettiin perusta uuden ro- 
dun sivistykselle ks vuorisaarna 1927:246, ks 
erakko  1928:323,  raamattu  1929:124,  224, 

I n t i a n  p o l k u j e n  K r i s t u s  kirj Jo- 
nes, S. ks tätä 1929:233, 

Jollei kristikunta sitä tee, ennättää ehkä »pa- 
kanallinen» India edelle, ks toivo 1930:2, 

Moder, I n d i e n ,  kirj Mayo, K. ks tätä 
1930:53—54, 

Ruusu-Ristin tarjoama teosofinen elämänym- 
märrys voisi saada ehkä paljonkin kannattajia 
esim. Indiassa, jossa ks R-R 1930:187, 1931:122, 
128,  1932:168,  1933:28,  185. 

Ingelman, tri 1934:79. 

I n h i mi l l i n e n ,   inhimillisyys 
sen opit ovat tunkeutuneet syvälle kaikkiin 

inhimillisen ajattelun aloihin, ks P. E. VII 1906: 
252—255. 

Jumalallinen ja inhimillinen kolminaisuus ks 
Kaita tie  1907:57—61, 

Inhimillinen sydän on aina täynnä kauneutta, 
kun se perin pohjin paljastetaan, ja sentähden 
meillä sen paljastuksista on ylenmäärin oppi- 
mista,  ks Kristitty  pappi  1907:77, 

Inhimillisen yhteiselämän tähänastinen kor- 
kein muoto on ollut valtio ks veljeys art Onko 
1907:95—99, 

L u o n n o l l i n e n  ja i n h i m i l l i n e n  oi- 
keus, art julk Veljeysaate ja pahantekijät 
kirjassa  1907:205—211, 

Jos inhimillinen oikeus on ollut jumalallisen 
Karman välikappaleena sillä tavalla, että ks ri- 
kos 1907:273, 

kohota inhimilliseen vapauteen, ks usko 1909: 
138, 

inhimillinen täydellisyys, jota kohti ihmis- 
kunta kehittyy ks Rakkauden salaisuus 1911: 
211—219, 

inhimillinen minä herännyt ja se merkitsee, 
että ks opettaja  1912:412—414, 

Vähemmät ovat inhimillisen viisauden ja 
suuremmat jumalallisen viisauden mysterioita, 
ks Mysteriot I  1916:64—67, 

inhimillisen veljeyden elämässä toteuttami- 
sen ensimäinen aste. ks teosofia art T. S. ja vel- 
jeysaate 1916:318, 

Jumalallisia ja inhimillisiä mahdollisuuksia 
emme saata rajottaa. ks Jeesus art Oliko 1918: 
235, 

Kun se on loppuun kuljettu, on inhimillinen 
kuolematon minä yhtynyt logokseen tai toisin 
sanoen logoksen jumalallinen itse saavuttanut 
kuolemattoman inhimillisen ilmennyksen, ks 
Jeesus varko 1919:18, 

Me inhimilliset sielut, niin pieniä tai niin 
suuria kuin me olemmekin, olemme osallisia 
siitä yhdestä suuresta elämästä, siitä ihanasta 
rakkauden elämästä, joka ei tiedä mitään kuo- 
lemasta, joka on ikuinen, joka on aluton ja lo- 
puton, ks V. H. V. 1919:105—106, 

inhimillisen pyrkimyksen päämäärä ks totuus 
1919:194—196, 

inhimillinen sääli ymmärtää kaikkia, olivat 
he mitä väriä tahansa, ks Virtala, I. 1919:299, 

inhimillisten näkökantojen muuttamiseen ks 
R-R  1920:347—348, 

Meillä on vain puhtaasti inhimillinen mitta- 
puu käytettävänämme, ks teosofia art T. S:n 
tehtävä 1921:331—334, 

inhimillisen vapautemme todistus ja sinetti, 
ks Joulun sanoma 1922:298, 

Kuitenkin se on opettanut minulle sen suu- 
ren, inhimillisen läksyn, ettei ihmisen siveel- 
listä arvoa saata mitata hänen ulkonaisten ta- 
pojensa nojalla, ks vegetarismi 1924:9, 

Sillä jos hän luulotellussa etenemisessä pois- 
tuu inhimillisen suvaitsevaisuuden hengestä, on 
hän ks teosofia 1926:3—10, 

Tämä on inhimillinen vapaus, ks ponnistus 
1928:182. 



Inhooja — 29 — Islami 
 

kun olemme saavuttaneet inhimillis-siveelli- 
sen asteen ks magia  1929:440, 

Älkäämme kuitenkaan unohtako, että inhi- 
millisellä paremmuudella on ainakin kolme 
olemuspuolta: älyä koskeva, tahtoa koskeva, 
tunnetta  koskeva,  ks moraali  1930:93—95, 

inhimillisen yhteiskehityksen lopputulos, ks 
tuhatvuotinen  1930:137—138, 

koski inhimillisen tiedon mahdollisuutta, ks 
H. P. B. 1931:2—5, 

Kaikki inhimillinen on epätäydellistä, ks 
Lapuan liike 1931:165. 

Inhooja 
Olen niin koko olemuksestani raa’an, epäin- 

himillisen ja järjettömän sodan ja militarismin 
inhooja, että etsin ja kaipaan niitä kilpailun ja 
• taistelun muotoja, jotka sodan voivat korvata 
.ihmiskunnalle, joka ei ole enkelimäinen eikä 
ole edes eläintä itsessään voittanut, ks urheilu 
1926:203. 

Inkarnatsioni  ks jälleensyntyminen 
Inkvisitsioni 
ks Fransiskus 1909:335, Titanic 1912:203—204, 

Cagliostro  1916:13—14. 
Innostus aatteemme puolesta ks P. E. VII 

1905:148. 
Inri 
Lopuksi Johtaja kuvasi uutta jäsenmerkkiä, 

jonka järjestömme on omaksunut. Me kuulum- 
me H. P. B:n alkuunpanemaan teosofiseen liik- 
keeseen, vaikkakin tarkemmin sanottuna edus- 
tamme sen Ruusu-Risti-puolta. Jos Teosofisen 
Seuran merkin piti kuvata yleensä Himaalajan 
looshin tunnusta, on meidän aatteellinen inspi- 
ratsionimme lähtöisin europpalaisia okkultis- 
mia edustavasta Ruusu-Risti-looshista. Merk- 
kimme on sama kuin Teosofisen Seuran — to- 
sin eräin muutoksin. Niinpä on Salomon sine- 
tin sisällä olevan ankh-ristin sijalla tasakylki- 
nen risti, jonka keskellä on ruusu, ja AUM-sa- 
nan sijassa on INRI. [*ote vuosikokousselos- 
tuksesta]   1929:145—146. 

Inspiratsioni 
ks heraldiikka  1914:149—150 
Inspiratsioni-ilmiöt kuuluvat hienomman laa- 

tuisiin mediumistisiin ja spiritistisiin ilmiöihin. 
— — — Kristus-inspiratsionilla on oma leiman- 
sa  — — —  inspiratsionin tekniikka niin sanoak- 
semme on sangen omituinen. Tavalliset ks 
I. T. J.  1926:242—247, 

Mutta ilman jumalallista inspiratsionia toi- 
misi karmakin koneellisen kylmästi, ks R-R 
1929:367. 

Intohimo 
ks sukupuoliasia 1906:16, pakanallinen 1912: 

58—59, itsemurha  1924:209, 
vasta kun intohimojen pauhaava meri lepää 

tyynenä rinnassa, ks Vesimies 1932:169—172. 
I n t u i t s i o n i  
Meidän tietomme kasvaa yksin sillä, että har- 

jotamme sitä kykyä itsessämme, jolla voimme 
nähdä. Mikä se kyky on? Se on n.k. intuitsioni. 
Se on ks looshityö 1909:338—339, nainen 1910:76, 
 

Meillä täytyy olla omaa intuitsionia eli si- 
säistä totuuden näkemystä, jotta tyystin käsit- 
täisimme teosofian ja teosofisen liikkeen tar- 
koituksen,   ks Mea culpa 1922:260—264, 

Suuremmoisella intuitsionilla on kirjan te- 
kijä loihtinut elämää muodollisesti raakoihin 
ja ristiriitaisiin juttuihin, — intuitsionilla, joka 
ei opetuslapsessa herää muuten kuin kokemuk- 
sen kautta, ks J. R. H. teokset: Isä Aabraham 
1925:255. 

Involutsioni 
Me olemme viidettä juurirotua, joten hengen 

involutsioni on alkanut, ja sen hedelmänä on 
nykyinen ihmiskunta, ks Sai 0:n Maailman- 
synty 1914:59. 

Irenaeus 
ks rauha 1910:326—328, Kristinusko ja maa- 

ilmanrauha 1927:391. 
Ir s ta i lu 
ks rakkaus 1909:307—308, panettelu 1916:381 

—382. 
Isis 
ks joulu 1906:274—275, 
he näkevät luonnon Isis-jumalattaren ilman 

huntua, ks Kaila, Erkki 1906:284. 
Isis  Unveiled, kirj  H. P. B. ks tätä 
Islami 
Islamia eli kuten tavallisesti sanomme Euro- 

passa muhamettilaisten uskontoa olemme kou- 
lupenkillä saakka tottuneet jonkun verran hal- 
veksimaan. Vaikkakin olemme kuulleet sen 
suuresta levenemisestä itämailla — esim. Intias- 
sa, — puhumme »sairaasta miehestä» ja arvos- 
telemme hänen, pakanuutta miltei pahempaa 
uskontoansa pikaiseen kuolemaan tuomituksi. 
Unohdamme päivitellessämme »turkkilaisten» 
julmuutta ja petollisuutta, että julmuus ja pe- 
tollisuus aina ovat enemmän hallitusten ja so- 
tavoimain aikaansaamia kuin kansan ja uskon- 
non. Kirkkokin on tavallisesti hallituksen puo- 
lella, mutta mehän emme sekotakaan kirkkoa 
uskontoon. 

Islamilainen maailma ansaitsee tätä nykyä 
erityistä huomiotamme — ei sentähden että so- 
ta on käymässä Turkin ja Italian välillä, vaan 
erään merkillisen uskonnollisen liikkeen takia, 
joka siellä on vaikuttanut kuluneen vuosisa- 
dan keskivaiheilta saakka ja viime vuosina on 
tullut tunnetuksi länsimaillakin. Tämä liike on 
n.k. behai-liike. Se on erityisesti mieltäkiinnit- 
tävä teosofeille, sentähden että siinä puhutaan 
uudesta maailman opettajasta, vaikka väitetään 
hänen jo tulleen. Eikä se ole ainoastaan tä- 
män takia meille mieltäkiinnittävä, vaan vielä 
enemmän siitä syystä, että se mistä behai-usko 
opettaa on kuten me sanoisimme vallan teoso- 
fista hengeltään ja useimmissa kohden sem- 
moista, jommoista voimme uskoa uuden uskon- 
non tulevan opettamaan. Behai-liike on täten, 
käyttääksemme sangen kulunutta nimitystä, 
»ajan merkki»  sekin. 

Näin ollen olen katsonut »Tietäjän» velvolli- 
suudeksi sisältää selonteko tästä uskonnolli- 
sesta    ilmiöstä    muhamettilaisessa    maailmassa
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Erään    englantilaisen    kirjottama   lyhyt   esitys 
asiasta seuraa tässä.  1911:289—290, 290—298. 

Ismael  1907:239. 
Israel 
»Israelin kansalla» ymmärrämme ylipäänsä 

kaikkia hyviä (»valittuja») ihmisiä, jotka ks 
lapsi  1910:77, 

»Israel» ei tarkota juutalaisia, vaan Herran 
kansaa, kaikkien aikain ja kaikkien kansojen 
Mestarein vihityitä opetuslapsia, ks raamattu 
1911:20, 

ja tämä Israel eli Valkoinen Veljeskunta to- 
tisesti kärsii läpi aikojen ihmisten syntien ta- 
kia,  ks sijaissovitusoppi  1913:99—100, 

Silloin »israelilainen» on sama kuin Valkoi- 
seen Veljeskuntaan kuuluva ja ks Mooses 1913: 
316, 

Israelin lapset, s.o. kaikki »tiellä kulkijat», 
jotka ks Hesekiel 1930:178. 

»Iso tammi» 
Uskon, että se [*R-R] on siemen, elävä sie- 

men, josta on kasvava »iso tammi», ks R-R 
1920:345—348. 

Istaria kutsuttiin »maan herrattareksi — — 
—». Hänetkin kuvataan poikansa Tammuz sy- 
lissään,   ks joulu 1906:274—275. 

Isä 
isän luo, josta olemme lähteneet ks teosofia 

art Mitä T. S. meille opettaa?  1906:152, 
jos rukoilemme sisäistä jumalaamme »Isää, 

joka on taivaissa»  ks rukous 1907:113, 
puhtaasti henkinen maailma, jossa ihmisen 

tajunta on »yhtä Isän kanssa», ks täydellisyys 
1907:165, 

Ja se Kristushenki on todella meidän »sovit- 
tajamme jumalan kanssa», se on todella »Isän 
poika» ja »jumala itse», joka piilee kunkin ih- 
misen sisimmässä sisässä,   ks veri 1907:184, 

taivaallinen isämme (korkeampi Itsemme) ks 
anteeksianto 1907:202, 

Kristus on Isän Jumalan iankaikkinen poika, 
mutta kerran Kristus syntyy joka ihmisen sie- 
lussa,   ks Kristuksen syntymä 1907:257, 

täydelliseksi tuleminen eli yhtyminen Isään 
Jumalaan ks karma 1908:330—337, 

se joka tekee Isän tahdon, ks esoterismi 1909: 
3—5, 

uskoo Isään Jumalaan ja aina pyrkii ks lapsi 
1909:199, 

Koska Jumalan yhteistajunta on kaikkien yk- 
silötajuntain Isä, josta he ovat lähteneet ja al- 
kunsa saaneet, piilee jumalallinen tajunta mah- 
dollisuutena jokaisessa elävässä olennossa, ks 
ilo  1909:265—266, 

Aina Jeesus tekee jyrkän eron itsensä ja isän 
jumalan välillä. Hän kutsuu itseään jumalan 
lähettämäksi, jumalan pojaksi, muttei isä ju- 
malaksi, ks Kristus art Salainen 1909 joulu: 
3—4, 

Kaikilla ihmisillä on yhteinen henkinen Isä. 
ks teosofia art Teos. liike 1909 joulul:13—14, 

Isä Jumala katsoisi lempeällä hymyllä ks Ju- 
mala 1910:82—83, 

Siinä tapauksessa »Kristus» on — — — ih- 
minen,  joka on niin hengessään yhtä isän ju- 
 

malan kanssa, että tämä jumalallisuus on läpi- 
tunkenut koko hänen olemuksensa ja tehnyt 
hänestä »jumalan pojan», jonka kautta isän 
elämä ja kunnia ilmenee iankaikkisesti, ks 
Kristus 1911:287, 

Jeesus puhuu Isästä ja pojasta. Isä Jumala 
on se salaisuus, joka on kaiken takana ja kai- 
ken pyrkimyksen loppumäärä. Mikä on se Isä? 
ks Joulusymboliikkaa 1911:359—361, 

näkymättömän Isän armosta sain ensimäisen 
tulen sytyttää ks kiitos 1912:5, 

Väinämöinen vastaa silloin Isää eli syvimmäl- 
lä sisässämme olevaa tahtoa.   1912:116—120, 

»olkaa täydelliset niinkuin teidän taivaallinen 
Isänne on täydellinen» ks täydellisyys 1912: 
249—250, 

Älä huolehdi epätäydellisyydestäsi, Isä on 
täydellinen. Älä ole tuskainen äläkä levoton, 
Isässä on rauha,   ks vapahtaja 1912:453, 

Kys. Olen lukenut kaikki suomenkieliset 
teosofiset kirjat, mutta en ole ainoatakaan sa- 
naa nähnyt, joka opastaisi sielua todelliseen 
isän jumalan yhteyteen. Kuuluuko se puoli ol- 
lenkaan teosofian ohjelmaan vai kuuluuko sii- 
hen ainoastaan sielujen herätys, kuten tähän- 
kin asti, vai ovatko toimihenkilöt vielä puoli- 
naisesti kehittyneet, jotteivät siihen kykene? 

Vast. Ottakaamme joku teosofinen kirja, 
esim. »Valoa kohti». Siinä sanotaan III luvussa: 
» I h m i n e n  voi p ä ä s t ä  t o t u u d e n  tie- 
toon — ei ihmiskunta kaukaisessa tulevaisuu- 
dessa, mutta kukin inhimillinen yksilö. Jokai- 
selle ihmiselle on pelastus tarjona, ja pelastus 
on totuuden tieto. Sillä totuuden tieto, jumalal- 
linen viisaus on meidän saavutettavissamme.» 
Kysyjä, joka on tarkasti tutkinut teosofista kir- 
jallisuutta, tietää, että sanojen »totuuden tieto» 
asemesta käytetään myös sanoja »Jumalan tun- 
to». Teosofia sanoo siis nimenomaan, että ihmi- 
nen voi päästä Jumalan tuntoon. Jumalasta 
käytetään myös nimitystä Isä. Tätä nimitystä 
käyttivät egyptiläiset ja sitä käyttävät kristi- 
tyt. Teosofia siis sanoo, että ihminen voi pääs- 
tä Isän tuntoon. Teosofia sanoo, että tämä on 
elämän päämäärä. Mutta todellinen Isän tunto 
eli totuuden tieto on niin korkea asia, niin tyh- 
jentymätön todellisuus, että ihminen, kun hän 
herää Isän tuntemiseen hengessään, on vasta 
ottanut ensimäiset hapuroivat askeleensa sillä 
tiellä, joka kerran vie hänet Mestarin täydelli- 
seen viisauteen ja voimaan ja senjälkeen kor- 
keuksiin, joista meillä ei vielä ole aavistusta. 
1912:494, 

Ihminen on Isästä Jumalasta syntyisin, ja 
vaikka hän ks lohduttaja  1913:100, 

Se ihminen elää Jumalan valtakunnassa, jol- 
le sisäinen Isä on ilmestynyt ja joka Isää tot- 
telee,   ks jumala 1914:191, 

»Jumala on minun Isäni. Isä minua rakas- 
taa. — — — Isä on minut maailmaan lähettänyt. 
Hänen tahdostaan olen tänne tullut. — — — 
Mikä on siis Isän tahto? Hänen tahtonsa on 
että tunnustan olevani Jumalan poika (Isän 
lapsi), jonka ainoa velvollisuus on totella Isään- 
sä. — — — Kuinka saatan tämän Isän tahdon
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täyttää? — — — [* P. E:n teos. muist.] 1915: 
160—162, 

todisti samasta elävästä jumalallisesta isästä 
ks P. E. XII Teosofia hengen uskontona 1917: 
102—103, 

Kun tulin maininneeksi tuon vanhan kristil- 
lisen kantani, jonka ydin on usko isään juma- 
laan, tahdon kääntää lukijaini huomion toi- 
seenkin pieneen kirjaan ks Takala, A 1917:103 
—104, 

Unohdamme uudestaan ja uudestaan, että 
kaikki olemme saman isän — jumalan — ja sa- 
man äidin — maaemon — lapsia ja että veljes- 
rakkaus keskenämme, on mitä luonnollisin tun- 
ne ja perustuu mitä luonnollisimpaan suhtee- 
seen,   ks veljeys 1917:342—343, 

isän tahdon täyttämisessä, ks teosofia art Mi- 
tä on teosofia? 1917:446, 

rakkauden Isä, jonka lapsia me olemme, ks 
joulu 1919:293—294, 

Näenhän selvästi, kuinka armottoman kauka- 
na olen Isän täydellisyydestä. Mutta puhuessa- 
ni ks sota  1920:197—199, 

Ei ole vielä »kristitty» eikä varsinaisesti Jee- 
suksen seuraaja se, jota ei Isä Jumala ole po- 
jakseen  kutsunut,   ks Jeesus  1921:66—67, 

Vasta kun oma tahtomme kääntyy totuuden 
ja Jumalan puoleen, vasta silloin meidän Isäm- 
me taivaissa hymyilee meille ja ottaa meidät 
pojikseen,   ks R-R 1921:580, 

ja Isän ihmeellinen rakkaus on virrannut ve- 
reemme ja poistanut sen tahran, ks Joulun R-R 
1921:582—583, 

että Isän tahto tapahtuisi maan päällä, niin- 
kuin se tapahtui taivaissa? ks Valon ja varjon 
1922:100—105, 

Isän ääni sisässämme ks sota 1922:162—165, 
Oletko sinä kokenut Kristuksen tavalla Isän 

läsnäoloa? f* Muistoja... Mme H. P. B.] 1922: 
306—311, 

Isä Jumala on rakkauden, armahtavan lem- 
peyden, anteeksiannon ikuinen henki, ks an- 
teeksianto 1923:85—86, 

jotka leiviskäänsä tahtoisivat käyttää elämän 
Isän  kunniaksi,   ks  Wrede,  M.   1924:88—89, 

Elämme maailmaa varten, elämme isän tah- 
dosta,   ks itsemurha  1924:209, 

se Isä, josta Jeesus Kristus puhuu ja ks Koh- 
talo  1924:262—265, 

Ab a,  Isä ks veri  1925:51—52, 
taivaallisen Isän lähettämä totuuden ilmoitta- 

ja ks onni 1925:259, 
Isän Jumalan täydellisyyteen pyrkiminen, ks 

Teosofian joulusanoma  1925:369—374, 
Taivaallinen Isä oli yksi ja sama, vaikka hä- 

nen lapsensa lähestyivät häntä eri teitä pitkin, 
ks teosofia 1926:2—10, 

Isän silmien edessä  ks  horoskooppi  1926:214, 
Eikä Isän salaisuus hänelle paljastu, ellei Jee- 

sus Kristus sitä hänelle ilmoita ks I. T. J. 1926: 
243—247, 

Isä taivaissa ks joulu 1926:313, 
hänen sydämensä nyt kuiskaa: Isä, rakas Isä, 

taivaallinen Isä.   ks Kristus 1927:1—4, 
Silloin hänen henki-itsensä peittää kasvonsa 

ja palaa takaisin Isän helmaan ,ja ks magia 
1927:126—128, 

tuo on totta sisäisen Kristuksemme suhteen, 
joka Poikana on Isän helmassa, ks maailman- 
opettaja  1927:328—329, 

joka tahdot astua Isän valtakuntaan? ks Kris- 
tinusko ja  1927:394, 

täydellisiksi, niinkuin teidän taivaallinen 
Isänne on täydellinen»,   ks R-R-teosofia  1928:2, 

Silloin on maan päällä toteutunut unelma Ju- 
malan valtakunnasta, jossa Isän tahto täytetään 
niin maassa kuin taivaissa, ks Suomen tulevai- 
suus 1928:208, 

henkisesti Isästä Jumalasta Jordanin kastees- 
sa ks kaste 1928:251, 

Jeesuksen taivaallinen Isä ei ollut sama kuin 
juutalaisten Jehova, joka ks bolshevismi 1929:3, 

Isän tajunnassa elävä täydellisen ihmisen eli 
jumalolennon kuva, joka ks Kristus 1929:139 
—141, 

Entä Isä? Kuka hän on? Isä on ensimäi- 
nen, universaalinen, vielä ilmenemätön Sana 
eli Logos, joka ks Poika  1929:410—416, 

Isä-Äiti, joka ilmenee toisena Logoksena, il- 
menee    ks  kolminaisuus 1930:41—42, 

Ja tässä uudessa elämässä hän saa alituiseen 
apua elävältä Jumalalta, Kristukselta ja Hänen 
Isältään, ks moraali 1930:95, 

Tämä Isä eli Isä-Äiti on Henki ja Aine. ks 
neitsyt 1932:100, 

Ja yksi kohta Damaskuskokemuksessa . on 
juuri se, että näkee Jumalan Pojan, kosmilli- 
sen Kristuksen, sen täydellisyysihanteen, joka 
elää Isän tajunnassa. Kokemuksessa joutuu itse 
Isän, Jumalan kanssa kosketukseen, mutta ks 
Paavali 1932:205—207, 

»Totuudella» Buddha tarkoittaa samaa kuin 
Jeesus   »Isällä»  eli  »Jumalalla».   1932:262 muist. 

Isä, Poika, Pyhä Henki ks Kaita tie 1907:57— 
61, ks kolminaisuus 1912:64—67, kolminaisuus 
1912:115, Kristus 1917:440—442, veri 1925:51—52, 
I. T. J. 1926:243—247. 

»Isä  meidän» ks rukous 1907:113. 
Isänmaa 

Kys. Onko isänmaanrakkaudella suurem- 
paa merkitystä maailmassa vai onko se ainoas- 
taan näennäinen sana? Onko tarpeellista kun- 
kin kansakunnan koetettava säilyttää oma kan- 
sallisuutensa vieraihin sulautumasta? 

Vast. Kaikki rakkaus on suuriarvoista, mi- 
käli se ihmistä jalostaa ja kehittää, mutta mikä 
toista jalostaa, se toista voi alentaa. Nurkka- 
isänmaallinenkin innostus on hyvä ihmiselle, 
jonka mieli muuten on kiinni vain hänen omas- 
sa personassaan — mutta miltä tuntuisi, jos 
esim, kristusihminen menisi aseelliseen taiste- 
luun »vihollisia» vastaan? Ihminen semmoinen, 
jolla ei ole mihin päänsä kallistaa, joka rakas- 
taa kaikkia olentoja tyhjentymättömällä myötä- 
tunnolla, hänellä ei ole isänmaata maan päällä. 

Koska kansakunnat samoinkuin yksilöt ovat 
kaukana kristuksenkaltaisesta täydellisyydestä, 
kuuluu heidän kehitykseensä ensin tulla niin 
itsenäisiksi, omaperäisiksi ja henkisessä merki- 
tyksessä kansallisiksi ja yksilöllisiksi kuin 
mahdollista. Vasta sitten kun pääsevät selville 
omasta itsestään voivat he antautua yleismaail- 
mallisen hengen palvelukseen. Mutta tämä hei-
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dän oma itsensä on heitä lähempänä kuin usein 
aavistavatkaan. Matkan siis ei tarvitsisi olla 
mahdottoman  pitkän,   1907:24, 

Kys. Usein syytetään isänmaan hylkäämi- 
sestä y.m. niitä, jotka Amerikkaan menevät. 
Mutta eikö koko maapallomme ole syntymä- 
maamme? Onko kunkin velvollisuus pysyä sii- 
nä maassa, mihin kulloinkin on ruumistunut? 

Vast. Kyllä sillä on tarkotuksensa, että 
määrättyyn maahan synnymme. Siinä on ym- 
päristömme ja työalamme. Mutta poikkeuksia 
löytyy. On ihmisiä, joiden karma on olla useam- 
massa ympäristössä, työskennellä monessa 
maassa j.n.e. Heidänkin karmansa täyttyy ja il- 
menee siinä, etteivät voi kohtalon määräyksiä 
tai sisäistä pakotustaan vastustaa. Kevytmieli- 
syydestä ja levottomuudesta on ihmisen vain 
varjeltava itseään.  1912:46, 

isänmaanystävät ks Marjatan rengas 1915:447, 
sotaan rakkaudesta isänmaahansa ks Kale- 

vala,  kristinusko ja  1917:160—163, 
täynnä isänmaallista innostusta ks rauha 1918: 

98—99, 120, sota 1920:104—105, sota 1922:163—165, 
urheilu 1926:203, R-R 1927:167, joulu 1927:377— 
379, 1929:273—274. 

Italia 
Italiaa kohdannut kauhea maanjäristys ei ol- 

lut jäänyt tähtiennustajilta huomaamatta. 
Raphael’in ja Zadkiel’in almanakat ilmestyivät 
kumpikin  l o k a k u u n   a l u s s a    1908. 

Edellinen sanoo siv. 69: »TalvinelJännes (jou- 
luk. 22 p:stä 1908 — maalisk. 21 p:ään 1909) 
... Kymmenennellä asteella itäistä longitudia 
Saturnus tulee olemaan täsmälleen alemmalla 
meridianilla, joka ennustaa tuhoa tuottavaa 
maanjäristystä.» 

Zadkiel on vielä tarkempi siv. 65: »Noin kym- 
menennellä asteella itäistä longitudia ... uh- 
kaa maanalaisia häiriöitä tai maanjäristystä- 
räyksiä noin 25 ja 30 p:nä j o u l u k u u t a  
1908.» 

Kymmenes pituusaste on Korsikan kohdalla. 
Messinä on 14 asteella. 

Mitä nyt skeptikot taas sanovat astrologeista 
ja astrologiasta? 

Sydäntä liikuttaa ja ilahuttaa nähdä, että täl- 
läkin pallolla, jossa niin paljon puhutaan ih- 
misten pahuudesta ja kovuudesta, elää yleisin- 
himillinen veljesrakkaus, joka tarpeen tullen 
näyttäytyy. Ajattelen nyt sitä rahan y.m. ke- 
räystä, mikä kaikkialla Europassa ja Amerikas- 
sa on toimeenpantu hätää kärsivien italialais- 
ten veljiemme hyväksi. Sanomalehdet sisältä- 
vät yleensä niin paljon kertomuksia murhista 
ja rikoksista, puhumattakaan politillisista rii- 
doista ja järjettömyyksistä, että joutuu aivan 
kuin erämaasta keitaaseen, kun joskus saa lu- 
kea  jotain hyvää ja lämmittävääkin.  1909:5—6, 

Kys. Miten teosofinen käsityskanta sanoo 
karman lain menetelleen niitä henkilöitä koh- 
taan, jotka Italiassa maanjäristyksen aikana sai- 
vat fyysillisen kuoleman? 

Vast. Seuraava satuvertaus ehkä selvittää: 
Kyläkunnassa on sata henkeä ja useimmat heis- 
tä ovat velkaa ankaralle, vaikka oikeudelliselle 
 

kuninkaalle, jotakuinkin yhtäsuuren rahasum- 
man. Mutta toisille on myönnetty laina lyhyem- 
mäksi, toisille pitemmäksi ajaksi. Sota syttyy 
maassa ja kuningas tarvitsee rahansa. Yhtäkkiä 
hän ilmestyy kyläkuntaan joukkoinensa ja käs- 
kee kaikkien viipymättä maksaa velkansa, se- 
kä niiden, joiden laina-aika jo on loppunut, et- 
tä niiden, joilla vielä olisi aikaa jälellä. Kunin- 
gas ei anna mitään armoa, ainoastaan ne, jotka 
eivät ole mitään velkaa, ovat vapaat. Tällä ta- 
valla tapahtuu suurten tapahtumien sattuessa. 
Kuningas, jonka nimi on "väkivaltainen kuole- 
ma" ja jolle useimmat ihmiset ovat velkaa, il- 
maantuu äkkiä ihmisten kesken ja vaatii saata- 
vansa. Siinä kuolevat sekä ne, joiden karma 
muutenkin olisi ollut tässä elämässä kuolla vä- 
kivaltaisesti, että myös ne, joille se karma enti- 
sistä teoista olisi sattunut vasta jossain tule- 
vassa elämässä. Ainoastaan ne, joiden karma ei 
ollenkaan ole niin kuolla, pelastuvat. He pe- 
lastuvat tavalla tai toisella, usein »ihmeellisellä 
tavalla».   1909:134. 

italiankieli 1915:99, Italian kielen sanat kai- 
kuivat itsestään korvissani. 1916:101—103, ita- 
liankieltä, joka oli ihannekieleni, ks esperan- 
to 1919:89—91, 

Italiassa ks H. P. B. 1925:194—195, vpm 1932: 
37—38, Italian Kristus, Assisin Franciscus ks 
Teosofia ja sosialismi 1934:249—257. 

Itkonen, Aatu 1913:514. 
Itku 

Tahtoisin itkeä — ja voi surkeutta, samalla tah- 
toisin nauraa,   ks Mea culpa  1922:258—264. 

Itse ks myös Aatma, minuus 
suurin voittaja on se, joka oman itsensä voit- 

taa, ks nainen 1906:244, 
Sillä jos emme usko omassa itsessämme pii- 

levään jumalaan, olemme kadotetut, ks aposto- 
lit 1907:273, 

Mutta itsensä, henkensä (atma = itse) tun- 
temiseen ei päästä yksin ymmärryksen avulla, 
vaan siihen tarvitaan sekä ymmärryksen että 
tunnon ja tahdon sopusointu. Se on itsekkyy- 
destä luopuminen, jotta jumal-itse voitettaisiin, 
ks jumala  1908:29, 

Hän alottaa ankaran taistelun omaa itseänsä 
vastaan Jumalalliseen Itseensä luottaen ja nä- 
kee silloin pian, ettei ks Usko ja teot 1908:132 
—135, 

likemmäksi omaa itseään ks sairasvuode 1909: 
2—3, 

Ihmisen sisin (ja useimmille tuntematon) It- 
se on täydellinen, kaikkitietäväinen Jumala 
omalla korkealla tasollaan. Tämä Itse on ks ke- 
hitys 1909:106, 

Hän etsii Jumalaa omassa itsessään, hän pyr- 
kii tietoon oman itsensä olemuksesta, ks usko 
1909:138, 

moite ei koske Itseämme, kiitos ei siihen yle- 
ty ks veljeys 1909:206—208, puhtaus 1909:261, 

ihmisen tosi Itseä kohti, jonka tähden ks eet- 
teri 1909:269, 

Ihminen ei ole ruumis, vaan henki, kuolema- 
ton henki ja hänen Itsensä on yhtä muiden si-
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simmän Itsen kanssa, ks Teosofinen liike 1909 
joulul:12—14, 

Meidän täytyy vain unohtaa itsemme, ja sen 
osaa ihminen tehdä sydämen tiellä, ks Rak- 
kauden salaisuus 1911:219, 

Jos ihminen todella tahtoo voittaa itseään, ei 
hänen tarvitse turvautua äkkijyrkkiin tekoihin, 
ks avioliitto 1913:259, 

Kys. Herra Ervast sanoi äskettäin eräässä ti- 
laisuudessa seuraavaan tapaan niinpian kuin me 
näemme itsemme hyviksi, lakkaamme olemas- 
ta hyviä; silloin meiltä sulkeutuu ovi Isän val- 
takuntaan. Eräässä teosofisessa kirjassa sano- 
taan, että sellaisiksi kuin me itsemme näemme, 
me ennemmin tai myöhemmin tulemme. Mitä 
me itsestämme ajattelemme, sitä me olemme. 
Miten tämä näennäinen ristiriita on selitettävä? 

Vast. Antamalla kummassakin tapauksessa 
oikean merkityksen sanalle »itse». Minä tarko- 
tin sillä alempaa itseämme eli ilmennyttä per- 
sonallisuuttamme, mainitsemanne kirja taas 
ihannekuvaa itsestämme eli ylempää itseämme, 
joka ei ole ilmennyt.   1915:41. 

Itsestämme meidän vain tulee luopua. 1915: 
160—162, 

ja hän, itsensä voittaja, on voittanut maail- 
man ja on nyt valmis astumaan Herransa iloon, 
ks teosofia 1926:6—10, 

pelkäämme hiljaista työtä omassa itsessämme. 
ks Messias 1926:73—74, 

ihminen on luotu itsensä voittajaksi; hän ei 
tapa mitään itsessään, mutta hän löytää ytimen, 
syntysanan, ja tulee onnelliseksi, ks homosek- 
sualismi 1927:47, 

On tehtävä ero ihmisen sisimmän itsen ja hä- 
nen yksilöllisen minuutensa välillä, ks magia 
1927:126—128, 

joukkoihin, jotka itsensä voittaneina jo ovat 
maailman voittaneet? ks tuhatvuotinen 1930: 
138, 

itsensä löytämisen tiellä, ks älykkyys 1930: 
328—329, 

Onko ihmisen siis opittava rakastamaan it- 
seään? Ei itseään, vaan Itseään. Alussa ihminen 
ks H. P. B.  1931:4—5. 

Itsearvostelu 
Täytyy kasvattaa itsearvostelua, niin ettei an- 

na minkälaisten ajatusten tahansa viihtyä ai- 
voissa,   ks ajatus 1909:139, 

siinä istuessani kasvoi minussa huomaamatta- 
ni ankara itse-arvostelija, joka  1915:99—102. 

Itsehillintä 
Muuan kirjeenvaihtaja pyysi äskettäin, että 

toimittaja kirjottaisi Tietäjään artikkelin »it- 
sehillinnästä». Itsehillinnästä on monenlaisia 
katsantokantoja, hän sanoo; on olemassa »itse- 
hillintä, joka voi kuunnella levollisesti ja olla 
puolustautumatta silloinkin kun on oikeassa ja 
alempaa minää siten loukataan»; on myös ole- 
massa itsehillintä, joka »täynnä kyynillisyyttä 
näennäisen levollisesti sinkauttelee myrkylli- 
syyttä ympärilleen». Ja kirjeenvaihtajani ky- 
syy: »onko parempi itsehillinnälle, että purkaa 
sisunsa ja   siten  pääsee  ajatuksistaan rauhaan, 
 

vai onko parempi olla laskematta niitä kuulu- 
ville siinä tapauksessa, että osaa rakastavilla 
ajatuksilla johtaa ukonnuolen olemattomiin?» 

Kun on kysymys jostakin asiasta, on ensin 
hyvä sopia siitä merkityksestä, mikä asianomai- 
selle sanalle on annettava. Tahdon siis alottaa 
määrittelemällä itsehillintä-käsitettä. Jollakin 
lukijalla saattaa olla toinen käsitys itsehillin- 
nästä; minun velvollisuuteni on esittää omani. 
Itsehillinnässä on tietysti erotettavissa kolme 
tekijää: hillitsijä (subjekti), hillitty (objekti) ja 
hillitseminen (predikati). Hillitsijä on kulloin- 
kin se, jota ihminen — ainakin sillä hetkellä — 
tuntee varsinaiseksi minäkseen, hillitty on taas 
vain osa hänestä itsestään. Voisimme sanoa, et- 
tä hillitsijä edustaa henkeä, hillitty ainetta ja 
hillintä niitä yhdistävää elämänvoimaa. Itsehil- 
lintä ei vaikuta ainoastaan fyysillisellä tasolla. 
Se »aine», jota ihminen hillitsee, voi kuulua 
myös astraliseen ja mentaliseen maailmaan. 

Itsehillintä toimii fyysillisellä tasolla, kun ih- 
minen hillitsee käytöstään ja puhettaan, astra- 
lisella, kun hän hillitsee tunteitaan ja intohi- 
mojaan, mentalisella, kun hän hillitsee ajatuk- 
siaan. Tasot ovat keskenään vuorovaikutukses- 
sa. Hillitessään sanojaan ja tekojaan ihminen 
tavallisesti saa samalla hillitä tunteitaan ja aja- 
tuksiaan, mutta jonkun aikaa hän saattaa ra- 
jottaa itsehillintäänsä ainoastaan fyysilliseen 
tasoon ja samalla hillittömästi hurjistella aja- 
tuksissaan ja tunteissaan. Sanoin »jonkun ai- 
kaa», sillä ennemmin tai myöhemmin — vaik- 
kapa vasta jossain tulevassa ruumistuksessa — 
tulee äkkiä ilmi, mitä ihminen on salassa si- 
sässään hautonut. »Ajatus on teon isä» ja luon- 
to ei anna itseään pettää. Kaikissa salatieteel- 
lisissä piireissä on sentähden aina opetettu, että 
todellinen itsehillintä alkaa ajatuksesta. Itse- 
hillintä yksinomaan ulkonaisessa, julkisessa 
merkityksessä on fariseismia, ulkokultaisuutta, 
epärehellisyyttä, vaikkei siltä kaikki arvo silti 
ole riistettävä. Sen takana voi nimittäin piillä 
todellinen hyvä tahto, joka kykenee rautakou- 
ralla kieltä ja käsiä hallitsemaan, muttei vielä 
tunteita ja ajatuksia. 

Tärkeämpi kuin itsehillinnän käsitteen mää- 
rittely on kuitenkin kysymys sen siveellisestä 
arvosta, ja siihen kirjeenvaihtajanikin tähtää. 
Mikä on itsehillinnän merkitys, tuleeko mei- 
dän siihen pyrkiä, sitä itsessämme kehittää? Se 
joka teosofisista kirjoista on lukenut »puhdis- 
tuksen tiestä» (katso esim. Valoa kohti, XII lu- 
ku), tietää, että kolmas sen askeleista on »kuu- 
den hyveen» hankkiminen ( S h a t s a m p a t t i ) ,  
joista ensimäinen ja toinen juuri ovat »aja- 
tuksen hillitseminen», ( s h a m a )  ja »käytöksen 
hallitseminen» (da m a). Ja se jolla on käsitys 
— tietysti vaillinainen — täydellisestä ihmises- 
tä, Mestarista, hän ymmärtää, että Mestari täy- 
dellisesti hillitsee itsensä, s.o. kaikkia käyttö- 
välineitään. Tavalliselle ihmiselle esim. tunteet 
ja ajatukset eivät vielä ole mitään ulkokohtai- 
sia käyttövälineitä, päinvastoin ne tuntuvat sitä 
itsekohtaisemmilta (subjektivisemmiltä), kuta 
kehittymättömämpi ihminen on. Mestarille 
tunteet ja ajatukset personallisessa kolminais- 
maailmassa ovat aivan  objektivisia »ruumiita»,
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joidenka avulla ja välityksellä hän toimii ja 
vaikuttaa. 

Itsehillintä on siis ominaisuus, kyky, joka 
kerran on kuuluva jokaiselle meistä. Mutta on- 
ko se päämäärä, onko se ihanne, jota kohti mei- 
dän on pyrittävä? 

En sitä siksi käsitä. En tahtoisi korottaa si- 
tä niin korkeaan asemaan, jos samalla säilyte- 
tään sen erikoismerkitys. Tietysti, jos käsittei- 
tä sekotamme, jos sanomme että itsehillintä on 
täydellinen viisaus ja rakkaus ja voima ja epä- 
itsekkyys, tietysti silloin itsehillintä on se ihan- 
ne, jota kohti kuljemme. Mutta jos itsehillin- 
nällä käsitämme kykyä hillitsemään oman it- 
sensä ulkonaisia ilmauksia ja ohjaamaan ja 
johtamaan niitä, silloin itsehillintä ei ole itse 
ihanne. 

Ja mielestäni on viisaampi säilyttää sille kä- 
sitteelle sen ominaismerkitys. Sillä löydämme 
parempia ja sopivampia nimityksiä niille omi- 
naisuuksille eli selvemmin sanoen sille elämäl- 
le, jonka saavuttaminen on pyrkimystemme 
ihanne. Ne nimitykset ovat t o t u u s  ja rak- 
kaus. Nämä kaksi käsitettä olkoot aina sil- 
mäimme edessä. Tahtokaamme totuutta ajatuk- 
siimme ja rakkautta tunteihimme! 

Henkisen kehityksen tie on kaita ja suora. 
Sen toisessa päässä kutsuu totuuden tieto ja 
rakkauden elämä, ja sen päämäärän puolesta 
kannattaa elää ja ponnistaa. Itsehillintä on täl- 
lä tiellä tarpeen ainoastaan sitä varten, että ih- 
minen pysyisi lujasti suoralla tiellä eikä poik- 
keisi syrjään. 

Itsehillintä sinään voi johtaa vaikkapa »mus- 
taan magiaan», s.o. itsetietoiseen pahuuteen, 
mutta jos silmämääränämme on totuus ja rak- 
kaus, emme eksy oikealta tieltä. Viettelyksiä 
ja houkutuksia on paljon, mutta jos totuuden 
ja rakkauden nimessä hillitsemme itseämme, 
emme joudu niiden uhriksi. 

Sentähden en kehota ketään alkamaan sillä, 
että hän yrittäisi hillitä itseään. Herätköön en- 
sin hänen sydämessään luja rakkaus totuuteen 
ja koko elävään luomakuntaan ja tehköön hän 
sydämessään päätöksen kääntyä pois pahasta 
hyvyyden tielle, sitten kyllä tulee aika erinäis- 
ten hyveidenkin kehittämiseen. Niinhän puh- 
distuksen tien ensi askeleet ovat »heräymys to- 
dellisuutta näkemään» ( v i v e e k a )  ja »kään- 
tymys mielessään epätodellisesta pois» (v a i- 
r a a g j  a). 1910:129—131, 

Ei ole koskaan sankaria syntynyt, joka ei en- 
nen eläessään ole oppinut itsehillinnän ja kiel- 
täytymisen läksyä, ks sukupuoliasia 1920:153 
—154, 

Kielemme on luonnostaan liukas. Se saisi op- 
pia itsehillintää,   ks haaveilu 1931:73. 

Itsekasvatus ks myös kasvatus 
Ensimäinen askel itsekasvatuksen tiellä on 

niinmuodoin oppia hillitsemään ajatuskykyään, 
ks ajatus 1909:139, 

Ne jotka valitsevat itsekasvatuksen, kehitty- 
vät mestareiksi ainakin seitsemännessä kierrok- 
sessa, siis nykyisen manvantaran lopulla, ks 
kuuketju 1909:301. 

itsekasvatuksemme ojennusnuoraksi ks tunne 
1911:182—183, 

itsekasvatuksen alkutaipaleella, ks Rakkau- 
den salaisuus 1911:213—219, 

ks tahto 1916:239, 
Kys. Eräs ystäväni sovitti otaksumansa Suu- 

ren Kohtalon Lain toiminnan itsekasvatuskysy- 
mykseen siten, ettei hänen kannata hillitä teko- 
jaan, koska kohtalo kuitenkin määrää, mitä 
hän tulee tekemään. Ja jos hän rupeisikin, niin 
sekin olisi kohtalon vaikutusta eikä hänen. Mi- 
ten tarkkaan karma määrää ihmisen toiminnan? 
Eikö itsekasvatustyön alkaminen juuri osota 
Minän itsenäisen toiminnan heräämistä karman 
aikaansaamaa alempaa personallisuutta vas- 
taan? 

Vast. Osottaa epäilemättä. Alempi perso- 
nallisuutemme on juuri karmamme; itse me 
olemme vapaita. Karma ei määrää toimintaam- 
me. Toimintamme on vapaa. Mutta ihminen 
luovuttaa usein vapautensa omalle alemmalle 
itselleen. Ja sitten tuntuu hänestä, että hän on 
orja ja että kohtalo määrää hänen askeleensa! 
1917:146, 

mahdollisuutta itsekasvatukseen, ks fyysilli- 
nen 1918:192, 

apuna kasvatuksessa ja itsekasvatuksessa, ks 
vpm 1926:106—107, 

Senpätähden meillä onkin esoteerinen työm- 
me, se itsekasvatus, jonka avulla koetamme 
luoda valiojoukon yksilöitä, jotka todella kai- 
paavat jumalallista vanhurskautta ... ks poli- 
tiikka  1929:95, 

Se on ennen kaikkea itsekasvatusta, sillä hen- 
kisesti täysikäiset ihmiset eivät käy koulua sa- 
malla tavalla kuin lapset. He opettavat itseään 
enemmän kuin heitä opetetaan, ks vpm 1932: 
37—38, 

Vapaamuurarius merkitsee meille siveellistä 
itsekasvatusta,  ks  R.-R  1933:108—109. 

Itsekehitys ks myös kehitys 
Mehän tiedämme, mikä vanha menettely 

meille on opetettu tämän itsekehityksen autta- 
miseksi,   ks Usko ja teot 1908:132—135. 

Itsekieltäymys 
itsekieltäymyksen nöyrällä tiellä, ks viisaus 

1913:471, 1932:47, 264. 
Itsekkyys, itsekäs ks myös epäitsekkyys 
Oi, suuri on se ihminen, joka on itsekkyyten- 

sä ja tietämättömyytensä voittanut! Hän se kel- 
paa ihanteeksi ja esimerkiksi meille kaikille. 
1906:42, 134, 200, 

Sen tien nimi on itsekkyydestä luopuminen, 
ks hinduhypnotismi 1906:202, 222, 

kaikenlaiset taistelut itsekkyyttämme vastaan 
ovat henkiselle minällemme hyödyksi, ks puh- 
taus 1906:227—228, Kaita tie 1907:58—61, 96, epä- 
itsekkyys 1907:182, 

vapautunut viimeisestäkin itsekkyydestään, 
ettei mitään epäile ks tahto art Mitä on 1907: 
196—197, 

itsekäs ihminen totuutta pelkää ja pyrkii sitä 
vainoomaan ks Tietäjä 1908:8—9, 

itsekkyydestä luopuminen ks jumala  1908:29, 
Ainoastaan pitkällisellä säännöllisellä työllä 

voi ihminen vapautua itsekkyydestä ja nousta
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oman   alemman   itsensä   herraksi,    ks   Usko   ja 
teot 1908:132—135, Tietäjä 1908:354—357, 

voitatte oman itsekkäisyytenne ks esoterismi 
1909:4, 

Sana » i t s e k ä s »  ja sen v a s t a k o h t a .  
Eräs arvoisa kirjeenvaihtaja arvelee, että »epä- 
itsekäs» sanan asemesta olisi käytettävä sanaa 
»itsekkyydetön». Hänen mielestään epäitsekäs 
ei ole itsekkään ehdoton vastakohta, niinkuin 
ei epäpuhdas ole puhtaan eikä epähyvä hyvän 
esimerkiksi. Saattaa hän olla oikeassa, mutta 
vaikea olisi ruveta loukkaamaan yleisesti hy- 
väksyttyä tapaa. Eivätkö kaikki ymmärrä, että 
epäitsekäs on se, joka ei ole itsekäs? Ja itsek- 
kyydetön on meistä onnistumaton sana. 1909:39, 

Kys. Oliko Jeesus ruumiselämänsä aikana 
vapaa kaikesta itsekkyydestä? Eikö se ollut 
väkivaltaa kun hän ruoskalla ajoi temppelistä 
kyyhkysten kauppiaat? Vai onko kertomus ver- 
taus? Onko temppeli aurinkokunta ja ruoska 
hänen sanansa eli oppinsa? 

Vast. Kertomus on vertaus, mutta saattaa 
olla tosikin. Itsekkyys ja epäitsekkyys ei ole 
teossa sinään, vaan vaikuttimessa. Ruoskalla 
ajettiin ulos elukat.   1909:133, 

Totta on, että usein moitimme toisia kylmyy- 
destä silloin, kun jokin oma itsekkyytemme es- 
tää meitä osottamasta heille rakkautta ja läm- 
pöä, ks veljeys 1909:205—208, rakkaus 1909:307 
—308, 

Siten vaellamme itsekkyytemme erämaan 
läpi, kunnes ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909 
joulul:5, lapsi  1910:77, 

aikamme itsekkyys ks rauta 1910:126, Rak- 
kauden salaisuus 1911:213—219, 

Mutta ihminen, vaikka hänessä onkin järki, 
voi sittenkin tahtoa itsekkyyttä, tahtoa pahaa, 
ks  Joulusymboliikkaa  1911:360—361, 

pakanallinen 1912:58—59, Titanic 1912:202— 
204, 

Ken nostaa minut itsekkyyden ja tietämättö- 
myyden kuilusta? ks vapahtaja 1912:452—453, 

Tietysti meidän oppiaksemme rakastamaan 
täytyy voittaa itsessämme kaikenlaisia itsek- 
käitä haluja ja taipumuksia, vaan mitä surku- 
teltavaa siinä on? ks tunne  1912:494, 

kuolemme pois itsekkyydestämme ks sijais- 
sovitusoppi 1913:100, 

tuntuvat i t s e k k ä i l t ä  ks Sinnett 1913:109 
—110, 

itsekkyys joutuu tappiolle kerran toisensa 
perästä, ks viisaus 1913:469—471, onni 1914:2—3, 

Kuolen nälkään, jos ei parempaa tehtävää ole, 
sillä ei yksikään itsekäs pyyde sido minua tä- 
hän maailmaan.  1915:58, 

ihmisten itsekkyys ks sota 1915:357, 
puhdistuu tietoisesta itsekkyydestä ks Kaita 

tie 1916:153—154, 
puhdistuu itsekkyyden tahrasta ks teosofia 

art Mitä on 1917:446, 
silloin hän vielä viihtyy väärällä puolella sitä 

suurta kuilua, joka erottaa inhimillisen itsek- 
kyyden todellisesta veljeydestä, ks yhteiskunta 
1919:226—229, 

itsekäs käytännöllisyys ks yhteiskunta 1919: 
258—260, 

Ei mikään itsekäs ajatus nosta päätään, ei mi- 
kään halu eikä himo liikuta jäseniä, ks joulu 
1919:293, 

Itsekkyys on meistä kuollut ja Kristus on 
meissä syntynyt, ennenkuin me miehen lailla 
muistamme — ja jaksamme muistaa, mitä iloja 
ja suruja menneisyytemme kätkee, ks jälleen- 
synt  1919:296, 

ks marttyyrit 1920:5—6, R-R 1920:339, 
käyttävät hyväkseen ihmisten itsekkyyttä ks 

Valon ja varjon veljet 1922:102—105, 
Kuinka monta houkutusta laiskuuteen ja it- 

sekkyyteen on matkalla, kuinka monta viehät- 
tävää nautinnon näkyä! ks teosofia 1926:6—10, 
R-R 1931:334, 

itsekkyydellä ei paljoa voiteta ks Vesimies 
1932:170—172, 

Koko totuuden tiedon salaisuus on itsekkyy- 
den perinpohjaisessa voittamisessa. 1932:263, 
275, 279. 

Itseluottamus ks rukous 1907:113. 
Itsemurha 
Puolustammeko siis itsemurhaa? Emme suin- 

kaan.   Miksi ks harakiri 1905:163—164, 
Kys. Kun elämän taakka käy sietämättö- 

mäksi kantaa, niin eikö ole oikeutta omalla kä- 
dellä loppu tehdä, ja mikä sija sen tehtyä tulisi 
sielulla  olemaan haudan tuolla  puolen? 

Vast. Tutkiessamme, mitä saamme tehdä, 
mitä ei, ja ajatellessamme tekojemme seurauk- 
sia on luullakseni hyödyksi, jos pidämme mie- 
lessämme pari tosiseikkaa: 

1. Elämä haudan tuolla puolen on lepoa sie- 
lulle; se on täynnä ihanuutta, ja sen kärsimyk- 
set, jotka kyllä saattavat olla epätoivoisan ko- 
via, eivät ole karmallisia seurauksia teoistamme 
maan päällä, vaan johtuvat siitä puhdistuksesta, 
joka on tarpeellinen, kun luonteessamme on 
heikkouksia ja kun himot meissä ovat elinvoi- 
maisia. Kuoleman jälkeen emme siis »tyhjennä 
karmaa». 

2. Karman määräämät seuraukset teoistamme 
jäävät sitä vastoin ikäänkuin odottamaan uutta 
esiintymistämme maan päällä. Jos väärin teem- 
me, jos loukkaamme luonnon lakeja tai jos saa- 
tamme kärsimystä toisille olennoille, odottaa 
meitä karman rankaiseva käsi joko tässä tahi 
jossain tulevaisessa fyysillisessä elämässämme, 
emmekä sen käden iskuja millään tavalla voi 
välttää. 

Jos siis on kysymys itsemurhaajan kohtalosta 
kuoleman jälkeen, täytyy meidän sanoa, että 
varsinainen karma kohtaa häntä vasta ensi ruu- 
mistuksessa; ja se karma on samalla yhteydessä 
sen sisällisen vaikuttimen kanssa, joka johti 
hänet itsemurhan tekoon. Jos hän murhasi it- 
sensä jalosta syystä, jonkun aatteen tai jonkun 
ihmisen tai jonkun kansan puolesta, kasvattaa 
ja kehittää se teko hänen sielunsa suuruutta ja 
kauneutta eikä hänelle silloin koidu muuta kar- 
maa kuin se, mikä mahdollisesti johtuu suoraan 
fyysillisestä teosta. Mutta jos hän murhasi it- 
sensä personallisista syistä, esim. päästäkseen 
itse erityisistä kärsimyksistä, tai jos hänen te-
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konsa tuotti surua muille, silloin samat kärsi- 
mykset uudistuvat ensi elämässä ja silloin sa- 
manlaiset surut häntä itseään kohtaavat. Täm- 
möinen itsemurha on vain karman määräämän 
kärsimyksen siirtämistä ja tuonnemmaksi lyk- 
käämistä. 

Mitä taas tulee itsemurhaajan tilaan haudan- 
takaisessa elämässä, ei se poikkea muitten ih- 
misten tilasta muussa suhteessa kuin siinä, että 
itsemurhaaja astralisen olotilan alussa jää itse- 
tietoiseksi eetteriruumiissaan alimmalla astrali- 
tasolla, mikä ei suinkaan ole kadehdittava koh- 
talo. Tässä kuitenkin tapahtuu poikkeus, jos 
itsemurha on tapahtunut epäitsekkäistä moti- 
veista. (Vrt. Valoa kohti, siv. 67 ja myös Mitä 
on kuolema?, siv. 186—194). 1906:63, 

Sentähden sanotaan esim., että itsemurhaajan 
karma on jossain seuraavassa ruumistuksessa 
kuolla tapaturmaisesti samassa iässä, jossa hän 
itseltään hengen riisti.  1907:206, 

Kys. Voiko itsemurha riippua karmasta ja 
onko mitään keinoa työskennellä tämän pahan 
voittamiseksi, joka viime vuosikymmeninä on 
näyttänyt niin  suuresti lisääntyvän? 

Vast. Yhteiskunnallisena ilmiönä itsemurha 
epäilemättä riippuu karmasta. Se on luonnol- 
linen yhteiskunnallinen sairaus, joka seuraa 
sokeasta uskosta vapautumisen, epäilyksen, 
materialismin ja jumalankieltämisen kintereil- 
lä. Ainoa keino sen voittamiseksi on valistus 
ja tieto. Yhteiskunnan tulee saada takaisin us- 
konsa jumalaan, s.o. elämän ja maailman järke- 
vään sisältöön ja tarkotukseen, sen tulee saada 
jälleen selvä ja tosi tieto kuolemanjälkeisistä 
oloista. Silloin sairaus poistuu. Mitä taas itse- 
murhaan tulee yksilöllisenä ilmiönä, ei se suin- 
kaan riipu ulkonaisesta karmasta. Ihmisen ei 
ole pakko tehdä itsemurhaa, vaikka ulkonainen 
viettelys olisi kuinka suuri. Että hän sen tekee, 
todistaa, että hän on langennut ajatuksissaan, 
hyväksynyt itsemurhan sielussaan, ennenkuin 
se tapahtui fyysillisenä tekona. Hän on itse 
teostaan  vastuunalainen.   1908:122, 

K y s. Luin tuonnottain erään kertomuksen, 
jonka  sisältö lyhykäisyydessä  oli  seuraava: 

Eräs nuori tyttö omisti sormuksen, jonka 
kantaan oli maalattu pienoiskuva tytön isoäidin 
äidistä, tämä oli nuoruudessaan ollut kuuluisa 
tanssijatar, joka oli valuttanut pienestä myrk- 
kypullosta muutaman tipan nukkuvan rakasta- 
jansa huulille, näin tullen salaiseksi murhaa- 
jaksi. Kun sormuksen kuvaa tarkastettiin, huo- 
mattiin, että se oli täydellisesti nykyisen kan- 
tajansa näköinen. Sattuipa sitten, että tyttö 
pukeutui naamiaishuveja varten. Syntyneessä 
kiireessä pääsi tuli kynttilästä puseroon, joka 
paloi käyttämättömäksi. Käytiin asian autta- 
miseksi tarkastamaan entisen tanssijattaren pu- 
kuvarastoa, ja sieltä löydettiin pusero, joka so- 
pi kuin valettu tytölle. Tanssiessaan tunsi tyttö, 
että joku esine painoi hänen vyötäisiään. Hän 
kiirehti satunnaisesti tyhjään pukuhuoneeseen 
ja puseron poimuista löytyi pienen pieni kris- 
tallipullo, jossa näytti olevan jotain nestettä. 
Tarkastellessaan pulloa kuuli tyttö sisäisen ke- 
hotuksen    kaatamaan  muutaman   tipan  huulil- 
 

lensa. Hän meni kuvastimen eteen, vertasi sor- 
muksen kuvaa omaansa, nosti pullon huulilleen 
ja tuokion kuluttua makasi hän kuolleena lat- 
tialla. 

Koska kertomuksen kulusta päättäen on syytä 
otaksua, että entinen tanssijatar oli ruumistu- 
nut noin surullisella tavalla kuolleessa tytössä, 
niin kysytään: sovittiko entinen tanssijatar kar- 
mansa tekemästään myrkytysrikoksesta nautti- 
malla seuraavassa ruumistuksessa samasta pul- 
losta myrkkyä vai lisäsikö hän karmaansa? Jos 
kysymykseen vastataan myöntävästi sovituk- 
seen nähden, niin, silloin on selvää, että me ny- 
kyisessä ruumistuksessa sovitamme sairaudel- 
lamme, onnettomuuksillamme ja harkitsematto- 
milla teoillamme, jopa itsemurhalla menneitä 
rikoksiamme, s.o. toimimme karman sovittami- 
seksi. Jos taasen tuo tanssijatar ei sovittanut 
entistä karmaansa, vaan lisäsi sitä, niin mikä 
merkitys onkaan karmalla? Eiköhän se muutu 
paljaaksi sanahelinäksi, sillä elleivät tekomme 
ole karman sovitusta vaan lisäystä, niin sil- 
loinhan ei pelastusta voi tapahtua iankaikki- 
sesti. 

Vast. Kärsimyksillämme y.m. tietysti sovi- 
tamme vanhaa karmaa, mutta ei väärin teke- 
mällä. Itsemurha on vanhasta karmasta joh- 
tuva ainoastaan siinä tapauksessa, ettei ole 
tässä elämässä ajatellut itsemurhaa, vaan että 
se tapahtuu äkkiä, aavistamatta, kuten edellä 
olevassa kertomuksessa. Silloin itse asiassa on 
astralinen olento pakottamassa ihmistä itse- 
murhan tekoon.  1912:191, 

Kuka ei ymmärtänyt, että itsemurha, jota ta- 
vallisesti pidetään häpeällisenä, vääränä ja 
heikkouden merkkinä, — että itsemurha eräissä 
tapauksissa on jaloin siveellinen teko? ks Tita- 
nic  1912:203, 

Onko itsemurha oikeutettu? Kysyy eräs to- 
tuudenetsijä, joka kirjoittaa minulle seuraa- 
vasti: 

»Tiedän, että itsemurha periaatteessa evätään, 
koska kellään ei ole oikeutta katkaista kar- 
maansa, mutta kuinka on selitettävä Steinerin 
oppi »ovenvartijasta» s.o. rajasta, jonka yli saa 
astua, jos voi ottaa tekonsa omalle vastuulleen? 
Ja kuinka on selitettävä täysi tietoisuus siitä, 
että epätoivoon saatettuna ei kykene vastaa- 
maan teoistaan, jos jääpi elämään? Eikö saa 
jättää elämäänsä vapaaehtoisesti, jos tietää, että 
sairauden tai muun lannistamana täydellisesti 
kadottaa valtansa tekojensa yli? Minusta tun- 
tuu, että hylkäävä periaate tässä kysymyksessä 
on mahdoton. Mutta ymmärrän myös, että oppi 
itsemurhan oikeutuksesta ainakin toistaiseksi 
on oleva salainen, koska suuri kypsyys itse- 
arvostelussa ja muussa kehityksessä on tarpeen, 
jottei tätä oikeutta väärin käytettäisi. Monessa 
tapauksessa voi jatkuva elämä olla suurinta it- 
sekkyyttä, syntiä, rikosta lähintä ympäristöä 
kohtaan. Monessa tapauksessa saattaa vapaa- 
ehtoinen kuolema vaatia enemmän uhrautuvai- 
suutta kuin jatkuva elämä. Täysin punnittu 
itsemurha, jonka ihminen tekee vakuutettuna 
sen oikeutuksesta, saisi siis olla sallittu eikä 
tuomittava.    Ja voiko taas tuomita itsemurhaa,
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joka tapahtuu mielettömässä epätoivossa, joka 
siis on epänormaali teko, järjettömän kauhun 
ja pelon aiheuttama? Mutta koska sitten itse- 
murha joutuu tuomittavaksi? Ainoastaan sil- 
loin, kun se tapahtuu pelkuruudesta, kun vai- 
kutin on jonkun toisen »rankaiseminen», sillä 
semmoinen motiivi on liian typerä. 

I.  S.» 
Itsemurhan probleemia voidaan mielestäni 

käsitellä kolmelta kannalta tarvitsematta pois- 
tua yksilöllisen psykologian rajoilta: (moraali- 
sen) tunteen, järjen ja (henkisen) tahdon kan- 
nalta. 

Moraalisen tunteen kannalta eri ihmiset voi- 
vat arvostella sitä eri tavalla, toiset hyväksi, 
toiset pahaksi ja vääräksi, mutta yleinen mo- 
raalinen kanta lienee kuitenkin varma. Vaikka 
on ihmisiä, jotka arvostelevat varkautta ja mur- 
haa hyväksi ja oikeaksi, on ihmiskunta yleensä 
sillä kannalla, että varkaus on väärä ja murha 
paha. Samaten on yksilöitä, joiden mielestä it- 
semurha on moraalisesti oikeutettu, mutta ylei- 
nen moraali sanoo, että itsemurha on väärä. 
Kuitenkin on lieventäviä asianhaaroja. Kun 
nälkään nääntymäisillään oleva tai vaikkapa 
vain nälkäinen henkilö varastaa leivän, ei sitä 
Ranskassa katsota varsinaiseksi varkaudeksi. 
Eihän miestappoa itsepuolustukseksi liioin kat- 
sota tavalliseksi murhaksi. Onhan myös aja- 
teltavissa jak> varkaus toisten auttamiseksi. 
Kaikki semmoiset tapaukset ovat moraaliltaan 
»jesuiittamaisia» (»tarkoitus pyhittää keinot») 
ja ansaitsevat vaikuttimiensa takia anteeksian- 
non. Mutta se, että ne vaativat anteeksiantoa, 
leimaa ne moraalisesti epävarmoiksi. Ainoas- 
taan jos ne kohoavat niin korkealle uhrautu- 
vassa epäitsekkyydessä, että ne välittömästi si- 
nään herättävät meissä ihailua ja kunnioitusta, 
voidaan niitä sanoa moraalisiksi teoiksi. 

Minkätähden puhua varkaudesta ja murhasta 
samassa hengenvedossa kuin itsemurhasta? Sen- 
tähden, että itsemurhassa tapahtuu »oman kä- 
den oikeus», jonkinlainen varkaus. Ihminen ei 
ole itselleen elämää antanut, — millä oikeudella 
hän sen siis itseltään riistäisi? 

»Kylmän järjen» kanta on tieteellinen kanta. 
Jos kysytään: saako ihminen murhata itsensä? 
vastaa järki: kuka estää? Ihminenhän on va- 
paa tekemään hyvää ja pahaa. Luonto ei aseta 
esteitä hänen toiminnalleen. Hän voi varastaa, 
murhata, tappaa itsensä j.n.e. Mutta toinen ky- 
symys kuuluu: kuinka viisasta on tappaa it- 
sensä? Ja siihen kysymykseen voidaan vastata 
tieteellisesti ainoastaan jos tunnetaan, millä ta- 
valla luonto eli elämä reagoi itsemurhaa vas- 
taan. Tuon kysymyksen pitää toisin sanoen 
kuulua: mitä seurauksia koituu ihmiselle itse- 
murhasta? Ehkä useimpien itsemurhakandi- 
daattien järki vastaa tähän: »ei mitään! Itse- 
murha tehdään juuri siinä toivossa, että seu- 
rauksista päästäisiin!» Mutta heidän järkensä 
ei ole pätevä vastaamaan kysymykseen. Vas- 
taus ei olekaan niin paljon järjen, kuvittelun, 
filosofisen mietiskelyn kuin kokemuksen asia. 
Ainoastaan tieto ja kokemus kykenee vastaa- 
maan kysymykseen seurauksista. Ja tämä tieto 
 

vie meidät pakosta kuolemanjälkeisen elämän 
salaperäiselle ja useimmille ihmisille tuntemat- 
tomalle alalle. Materialistin usko elämän lop- 
pumiseen kuolemassa ei paina mitään vaa’assa, 
jos luonnon tosiasiat todistavat toisin. Ja ne to- 
distavat toisin. Ihmisen elämä ei lopu kuole- 
maan. Hän jää olemaan entisenä itsenään erot- 
tuaan fyysillisestä ruumiistaan. Hän on vain 
ilman sitä käyttövälinettä, jonka avulla hän 
saattoi toimia ja tehdä. Hän on kuin soittaja 
ilman konetta, puhuja ilman kieltä, työmies il- 
man kättä. Ja mikä on itsemurhaajan kohtalo? 
Ne jotka ovat asiaa tutkineet, väittävät yksi- 
mielisesti, että hänen kohtalonsa on kova. Joko 
hän elää yhä uudestaan ja uudestaan niissä epä- 
toivoisissa tunnelmissa, jotka saattoivat hänet 
itsemurhan tekoon, niin että hän kuolemankin 
jälkeen yhtä mittaa uudestaan ja uudestaan 
murhaa itsensä tasapainonsa menettäneenä rai- 
vohulluna, — taikka sitten hän on kerrassaan 
toivottomana, kun tahtoisi kaikkia maallisia 
asioitaan korjata ja näkee, miten se kävisi 
päinsä, mutta ei mihinkään kykene! Ja tämän 
takia kuuluu pätevä vastaus kysymykseen, 
kuinka viisasta on tappaa itsensä, ehdottomasti: 
on sangen epäviisasta, harkitsematonta ja tyh- 
mää surmata itsensä. Ainoastaan harvoissa ja- 
loissa tapauksissa — jos ihminen esim. pelastaa 
toisen hengen antamalla omansa — ei kärsimys 
seuraa itsemurhan tekoa, vaan suloinen lepo 
ja kukaties ruusuiset unelmat. Luonto kallis- 
taa kunnioittaen päänsä ylevän uhrin edessä ja 
luo tässä tapauksessa huomionsa vaikuttimeen 
— niinkuin me ihmisetkin teemme. 

Tahdon kantaa asiassa eivät muut ihmiset 
ymmärrä eivätkä osaa arvostella kuin ne, joissa 
tahto elää. Tahto näet on henkinen voima. 
Se, mitä tavallisessa kielessä nimitämme tah- 
doksi, on enimmäkseen himojen, halujen, tun- 
teitten ja ajatusten voima. Tahdon voima on 
sitävastoin itsessään pyhä, puhdas, epäitsekäs, 
rakastava. Tahto on rakkautta. Tahdossa on 
jotain kosmillista. Tahto rakastaa kärsimyksiä- 
kin itselleen. Tahto on luomisen syvin salai- 
suus. Tahto on isästä jumalasta. Tahto on ju- 
malan poika meissä. Tahto ilmenee Kristus- 
elämässä. Mitä ne ihmiset, joissa Kristus elää, 
sanovat itsemurhasta? He sanovat: »semmoista 
probleemia ei ole meille olemassa. Joka päivä 
me kuolemme itsestämme, mutta meidän kuo- 
lemamme on vain mahdollinen elämässä. Kuo- 
lema ja elämä ovat meille yhtä. Jos maailma 
vaatii fyysillisen henkemme, on se vapaasti 
maailman otettavissa. Jos taivaallinen isämme 
sanoo meille: poistu maailman näyttämöltä, 
niin me poistumme heti; — eikä meidän tar- 
vitse itse tehdä väkivaltaa itsellemme. Kaikki 
on meille yhtä autuutta: kärsimys ja tuska, ilo 
ja riemu. Kuolemaa ei meillä ole. Elämme 
maailmaa varten, elämme isän tahdosta. Rakas- 
tamme ihmisiä, ymmärrämme heitä, säälimme 
heitä. He ovat kaikki kuin tietämättömiä lap- 
sia, jotka leikkivät meren rannalla. Intohimo- 
jen aaltoileva meri heitä kutsuu, ja he syöksy- 
vät sokeasti sen pyörteihin. Niinkuin äiti etsii 
kadonnutta lastaan, niin mekin etsimme ihmis- 
sieluja, jotka ovat hukkumassa.    Ymmärtämät-
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tömyydessään lapset tekevät pahaa toisilleen ja 
itselleen, — miksi heitä siitä tuomitsisimme? 
Auttava kätemme on alati ojennettuna, jotta 
hukkuva  siihen tarttuisi. . . 

Mikä nyt olisi yleinen johtopäätös ja loppu- 
lause itsemurhan probleemin suhteen? Sen jo- 
kainen vaivatta muodostaa itselleen edellä esi- 
tettyjen tosiasioiden nojalla.  1924:205—209, 

itsemurhaajat ks kuolema 1932:274—276. 
Itsenäisyys,  itsenäinen 
Sellaisia soisin, että kaikki teosofit olisivat: 

itsenäisiä ihmisiä, jotka ovat oppineet totuu- 
den aakkoset ja joihin voi luottaa, ks usko 1909: 
138, ajatus 1909:139, 

Itsenäiseksi ja itsetietoiseksi hengessä kasvat- 
taa ainoastaan totuus, ks itsetunto 1911:3—4, 

Sillä ainoastaan siten, että ihminen ensin tu- 
lee itsenäiseksi yksilöksi, ainoastaan siten hän 
kehittyy veljeksi, ks hyöty 1911:53—54, 

itsenäisyyttä, itsenäistä ajatusta ks opettaja 
1912:309—311,  veljeys  1915:4, 

Yhä enemmän itsenäisyyttä vain jäsenillemme 
ja teosofeille yleensä, sitä toivon sydämestäni. 
Katsottakoon vain, ettei itsenäisyys ole tyhjä 
sana, vaan pitkän työn ja suuren tuskan tulos! 
Silloin jumalatkin ovat valmiina auttamaan, ks 
P. E. VII  1916:243, 

S u o m e n  i t s e n ä i s y y s  art 1918:64—68 
[* Ei julk tässä teoksessa] 

Itsenäisen luottamuksen tie on toisen luon- 
toinen, ks teosofia 1926:6—10. 

Itsepuolustus 
»Mitä hyötyä on tuommoisista valituksista, 

itsepuolustuksista ja arvosteluista, joita Toimit- 
taja on viime aikoina Ruusu-Ristiin kirjoitta- 
nut? Eikö olisi parempi antaa valon vain lois- 
taa sekaantumatta toisten asioihin ja mahdolli- 
siin vikoihin?» 

Näin kysyi minulta eräs lukija — ja kukaties 
häneen useampikin olisi yhtynyt — Ruusu- 
Ristin viime numerossa olleen Toimittajalta- 
kirjoituksen johdosta. 

»Rakas lukija», vastasin, »nythän sinä vaadit, 
että vastaamalla kysymykseesi todella puolus- 
taisin omia tekojani. Mutta jos niin tekisin, 
mitä sitten ajattelisit ja sanoisit minusta? Muis- 
tathan, millä tavalla sananlasku arvostelee 
»omaa kiitosta» . . . ? Sillä ethän odottane, että 
nyt peruuttaisin, mitä viime numerossa puhuin? 
Voinko minä tosiseikkoja muuttaa? Voisinko 
muuttaa sitä seikkaa, että Teosofisten Seurojen 
asiat eivät ole mielestäni »toisten» asioita vaan 
omiani? Ihanhan antautuisin syystä soimatta- 
vaksi, jos nyt puolustaisin itseäni ja vastaisin 
kysymykseesi!» 

»Ole vastaamatta sitte.» 
Niin olinkin.   1921:513, ks aseet 1923:157. 
Itserakkaus on naurettava, ks Suomi 1919:7, 

ks teosofia 1926:6—10. 
Itsensäsäilyttämisvietti ks sukupuolisuus 1906: 

13—17. 
Itsesääli on harhoista suurin, ks alakuloisuus 

1930:302. 

Itsetajunta,  itsetajuinen 
itsetajuisia toimintaa ks uskonto art Mitä me 

1906:235—236, 
itsetajuiseen tietoon ks minä  1908:185, 
Eikö täydellinen itsetajunta ole jumalallisuu- 

den olennainen ominaisuus, sen ehdoton ehto? 
Kuinka ks kehitys 1909:105—106, 

mutta se oli äärettömän korkea itsetajunta, 
järjenvalo, joka loisti pimeydessä ja vyörytti 
ulos itsestään kokonaisen maailmankaikkeuden. 
ks logos 1915:266, 

ei silloin vielä osaa säilyttää järjellistä itse- 
tajuntaansa astralisten voimien pyörteessä, ks 
Atra, K. 1916:53, 

saavuttaisi itsetajuntaa ks fyysillinen 1918: 
192. 

Itsetietoisuus,  itsetietoinen 
itsetietoisesti kuolematon ihminen  1906:20, 
itsetietoiseksi minuudeksi,  ks henki  1906:112, 
pääsee itsetietoiseksi siitä, kuka hän on. ks 

teosofia art Mitä T. S. 1906:149—152, 
He eivät vielä tiedä, mitä itsetietoinen ja jär- 

jestetty ajattelu merkitsee 1906:198, 
hän jo eläessään astuu itsetietoisena siihen 

valtakuntaan, johon muut joutuvat kuoltuaan. 
ks salatiede 1907:4—5, 

tekee hänet itsetietoiseksi eli tietoiseksi 
omasta jumaluudestaan, ks jumala  1907:49, 

hän herää itsetietoiseksi elämän mahdolli- 
suuksista ks Kaita tie 1907:59—61, 

herää itsetietoisuuteen ja ks sosialismi 1907: 
113, 

itsetietoinen astralitasolla 1907:160, 
kunnes Kristushenki kasvaa hänessä niin elä- 

väksi, että hän itsetietoisena jumalan poikana 
kuvastaa täydellisyyden ihanteen, ks totuus 
1907:165, 211, 

se on tuleva itsetietoiseksi ja vapaaksi tah- 
doksi,   ks apostolit 1907:273, 

Kun ihminen liikkuu itsetietoisesti Veljesrak- 
kauden (Buddhin) tasolla, alkaa hänen jumalal- 
linen kehityksensä, ks karma 1908:336—337, 

Hän [*ihminen] ei ole itsetietoisesti jumalal- 
linen, ks kehitys 1909:105—106, ajatus 1909:139, 
ilo 1909:266, 

itsetietoiseksi ulkopuolella ruumistaan, ks 
eetteri  1909:268—269 

Tullakseen itsetietoiseksi omasta kuolematto- 
muudestaan ihmisen täytyy askel askelelta la- 
kata tappamasta ja voittaa kolminaismaailmaan 
kuuluva personallinen itsekkyytensä, ks tappa- 
minen 1913:162, 

teidän itsetietoisuudestanne riippuu etupäässä 
kansamme tulevaisuus, ks naiset 1913:267, 

Kun ihmisen henkinen elämä itsetietoisena 
alkaa jo nuorena, silloin hän joutuu tekemisiin 
suurempien mysterioitten kanssa, ks Myste- 
riot II  1916:114—115, 

itsetietoisen kuolemattomuuden ks Jeesus 
vaiko Kristus 1919:17—18, 

itsetiedotonta ulkokultaisuutta! ks vegetaris- 
mi  1924:7—9, 

itsetietoinen ja hillitty ihminen ks Lager- 
borg, R. 1924:75—76, 

itsetietoiseksi puhetorveksi ks P. E. XII Ka- 
donnut 1925:337, Sairas sielu 1926:227, Panacea 
1927:78, 
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Ja tämän heräämyksen itsetietoisuuteen, hen- 
kiseen elämään, on tapahduttava täällä ruu- 
miissa; sen vuoksi on ruumis meille annettu, 
ks Teosofia ja 1934:249. 

Itsetunto 
1907:31 ks ihminen 1907:166, 
jumalan tunto on siis sama kuin varsinainen 

itsetunto ks jumala 1908:29, 
Ja jos Te kysytte minulta, miksi teosofinen 

liike on niin suurimerkityksinen Suomen kan- 
salle tätä nykyä, jos pyydätte minulta vähän 
perustelua tähän väitteeseeni, vastaan: kahdesta 
syystä, joista toinen on kelle tahansa päivän 
selvä, toinen salainen. Tahdon viitata molem- 
piin parilla sanalla. 

Moni suomalainen uskoo Suomen kansan tu- 
levaisuuteen, uskoo, että Suomen kansalla vielä 
on oleva historiallinen tehtävä maailmansivis- 
tyksen alalla, moni taas katsoo kansaamme 
epäilevin silmin ja päättelee, että tältä kansalta 
puuttuu sekä siveellistä voimaa että älyllistä 
kykyä luoda mitään itsenäistä kulttuuria. Kaik- 
ki kuitenkin rakastavat kansaansa ja soisivat 
sille onnea ja menestystä. Kaikkien niin muo- 
doin täytyy myöntää, että mikä tahansa tuleva 
kohtalo lieneekin, kansalle on eduksi, jos se on 
mahdollisimman itsetietoinen ja itsenäinen. 
Myötä- samoinkuin vastoinkäymisessä on tär- 
keätä kansalle niinkuin yksilölle, että se tun- 
tee itsensä, omat heikkoutensa ja omat vahvat 
puolensa, tuntee ihanteensa ja elämänohjeensa, 
tuntee oman asemansa ihmiskunnassa. 

Tämmöinen itsetunto on aina yhteydessä 
maailmankatsomuksen kanssa. Jos maailman- 
katsomus perustuu sokeaan uskoon, ahdasmie- 
lisiin ennakkoluuloihin tai vääriin tietoihin, sil- 
loin ei yksilö eikä kansa pääse itsensä tuntemi- 
seen. Itsenäiseksi ja itsetietoiseksi hengessä 
kasvattaa ainoastaan totuus. Rehellinen pyrki- 
mys, vilpitön totuuden etsintä, ennakkoluuloton 
tutkimus — kas siinä välttämättömät ehdot, jos 
hengen kasvua toivoo. Ja koska elämä on hen- 
gessä, on kuolemaan tuomittu se yksilö ja se 
kansa, joka ei hengen elämän lakeja tottele. 

Se maailmankatsomus, jota me kutsumme teo- 
sofiseksi, on ainoa, joka vapauttaa sielun ja 
mielen sokeasta uskosta ja ennakkoluuloista. 
Materialismin antama vapauden tunne on het- 
kellistä ja pettävää laatua; kun elämän suurem- 
mat vaikeudet astuvat näyttämölle, pettää ma- 
terialismi. Uskonnollisen maailmankatsomuk- 
sen suoma mielenrauha on myös harhaa; joka- 
päiväisen elämän käytännöllisyys jää sille vie- 
raaksi ja ikäänkuin ulkopuolelle uskonhartau- 
den piiriä. Vasta sitten kun materialismin nä- 
köpiiri laajenee niin, että se tunnustaa todelli- 
suuden suuremmaksi näkyväistä maailmaa ja 
ulottaa totuudenetsimistään ja kriitillistä tut- 
kimustaan näkymättömiin henkimaailmoihin, 
vasta sitten se nousee elämänviisaudeksi, joka 
myrskyissä kestää. Ja vasta sitten kun uskon- 
nollinen maailmankatsomus ymmärtää ja 
myöntää, että »Herran tiet» eivät ole »tutkimat- 
tomia», vaan että »ihmisen henki tutkii Juma- 
lankin salaisuuksia», että siis sokea usko on to- 
dellisen  uskon  suurin  vihollinen,  vasta   sitten 
 

»jumaluusopista» kehittyy jumalallinen viisaus 
(teosofia), joka tekee »jumalanvaltakunnan» 
jokapäiväisestä elämästä. 

Teosofia opettaa meitä itseämme tuntemaan 
sillä, että se opettaa meille kuinka me ihmiset 
olemme kehittyneet semmoisiksi kuin olemme 
ja mitä ominaisuuksia meissä on — ennen kaik- 
kea sillä, että se terottaa mieleemme, että kaik- 
keuden elämä (Jumala) asustaa itsekussakin 
meistä. Teosofia opettaa meidät itsenäisiksi 
näyttäessään meille, että olemme vastuunalaisia 
ajatuksistamme ja sanoistamme yhtä paljon 
kuin teoistamme, että olemme oman onnemme 
seppiä, että itse olemme luoneet nykyisyytem- 
me ja itse tulemme luomaan tulevaisuutemme. 

Kaikki teosofit voivat minun kanssani va- 
kuuttaa, että semmoinen on teosofinen maail- 
mankatsomus! Ja niin ollen omatuntomme pa- 
kottaa meitä väittämään, että Suomen kansalle 
olisi välttämätöntä tulla teosofisen hengen ja 
maailmankatsomuksen läpitunkemaksi. Tämä ei 
ole   lahkolaiskiihkoa,   vaan päivänselvä totuus. 

Jotkut meistä tietävät tuon toisen salaisen 
syyn, josta äsken mainitsin. Siitä en voi muuta 
kuin sanoa että teosofisen liikkeen ohessa kan- 
samme pääsisi lähempään yhteyteen salaisen 
maailman, historiaa ja kansojen kehitystä joh- 
tavien älyolentojen kanssa. Jotka uskovat Mes- 
tareihin ja Salaiseen Veljeskuntaan ja jumaliin, 
ymmärtävät mitä puhun. 

Ehkä vastedes vielä otan Suomen asian pu- 
heeksi, nyt vain rohkenen kehottaa lukijoitani 
tutustumaan (tai lukemaan uudestaan) siihen 
kirjotukseen »Suomen kansan tulevaisuudesta», 
joka oli painettuna Omantunnon elokuun nu- 
merossa v.  1906.1)   1911:2—4, 

Kys. Miten saada tarmoa seisomaan pistee- 
nä, johon tuhannet silmät tähtäävät ja kuiten- 
kin selvästi ja johdonmukaisesti sekä järkevästi 
tuoda edes henkisiä aarteita ja niitä sadepisa- 
roina kylvää ihmisten sydämiin? 

Vast. Todellisesta itsetunnosta. Kun ihmi- 
nen tuntee jumalallisen elämän omassa itses- 
sään, silloin hän on löytänyt sen kallion, jolle 
hän voi temppelinsä rakentaa.  1911:46, 

ks R-R 1927:167, R-R-vpm 1928:23. 
Itä,  itämaalainen 
sillan itä- ja länsimaan välille ks Tietäjä 1908: 

7—9, Tietäjät itäiseltä maalta, art ks Tietäjä 
1909 joulul:4—6, ks Steiner 1910:84, 

Itämaalainen käyttää joogaa saavuttaakseen 
henkisiä, länsimaalainen voittaakseen aineelli- 
sia arvoja, ks jooga  1916:438, 

Itämaalaisen sanontatavan mukaan Jeesus on 
yksi mestareista, ks Kristus ja teos liike 1922: 
38—40, 

Jos teosofinen liike aikaansaisi yhteisymmär- 
ryksen länsi- ja itämaiden välillä, olisi se suo- 
rittanut suuren palveluksen ihmiskunnan asial- 
le, ks auktoriteetti 1925:148—151, 

ks Steiner   1925:154—156, 

1)    [*ks  kansa  art   Kansallinen   kulttuuri  ja 
Suomen kansan tulevaisuus 1906:189—192]
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Idässä puhuvat »valkoisesta vaarasta», ks 
joulu 1927:376—379, 

ks käännyttämistyö 1929:439, 
Itämailla tämä uskonpuhdistus on myös jo 

käynnissä, ks uskonpuhdistus 1930:330 
H. P. B l a v a t s k y n  i t ä m a a l a i s u u s .  

art ks H. P. B. 1931:120—129. 

Itä-Suomi 1918:19. 
Itävalta   1914:364,   1923:124,   1927:295,   

1932:159, 
1933:305. 

Iversen,  Felix tri  1925:256,  ks rauha  1929:183 
—184. 

Izoulet, Jean professori 1930:222. 
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J 

Jaakobin taistelua Jumalansa kanssa ks 
Nöjd, J. F. 1909:262, apost. Jaakob ks Paavali 
1934:181—182. 

Jackson,  Mrs  M. 1930:266. 
Jacob, Mr Nykyaikainen ihmeidentekijä 1921: 

127—128. 
Jagadiswarananda,  Swaami  1933:306. 
Jahn,  Carl, insinööri 1924:318,  1927:251. 
Jahn,  Maria  1924:318. 
Jahnukainen,  Juho  1908:384,  1909:38. 
Jahveh  ks veljeys 1909:208,  1928:121—125, 
J a h v e    v a i k o    J e e s u  s-nimisen   Chr.   Re- 
ventlowin kirjoittaman tutkielman  1929:202. 

Jakobsson, konsuli  1914:196. 

Jalander, N.  1924:220. 
Jalas, Asa: V e n ä j ä n  valta t o s i t a -  

p a u s t e n  v a l o s s a .  Otteita Venäjän histo-, 
riasta Alkesanteri I ajoilta meidän päiviimme. 
Helsinki 1908, Kustannusliike Tarmo. Selailles- 
saan tätä kirjaa hämmästyy ja kauhistuu. Siinä 
ei kerrota kauniita eikä »ylösrakentavia» jut- 
tuja. Siitä saa vain tietää, kuinka raaka ja pa- 
ha tämä meidän vanha, materialistinen maail- 
mamme on. Kertomukset koskevat Venäjän 
oloja, mutta eiköhän samansuuntaista voisi ker- 
toa kaikista maista ja kaikilta ajoilta? Yksi- 
puoliselta näyttää kohdistaa katseensa kau- 
heuksiin vain — sillä onhan kaikkialla hyvää- 
kin? Ja jos Venäjällä on enemmän pimeyttä 
kuin muualla, niin kai siellä on enemmän val- 
keuttakin. Yksilönkin suhteen on niin, että jos 
ei hänessä ole pahaa, niin eipä ole juuri hyvää- 
kään. Kysymys ei olekkaan siitä, ettei pahaa 
pitäisi tuntea, vaan siitä, että hyvä pysyisi her- 
rana, paha palvelijana. Tämä nyt ei aina ta- 
pahdu yksilössä enemmän kuin valtiossakaan, 
mutta siihen suuntaan kehitys varmasti vie. Em- 
me suosittele kirjaa, jonka hinta muuten on 
vain Smk. 2:—, heikkohermoisille luettavaksi, 
mutta ne jotka ovat optimismistaan varmoja, 
kyllä senkin kestävät. 1908:344, 

K e i n o t t e l u  m a a i l m a n  h e r r a n a ,  Asa 
Jalaksen kirjottama 500 sivua paksu kirja val- 
tiokirkosta, on ilmestynyt Kustannusliike Tar- 
mon kustannuksella Helsingissä ja on erittäin 
valaiseva opas niille, jotka tahtovat »historial- 
lisia», s.o. usein ehkä kylläkin liioteltuja, tosi- 
seikkoja todistukseksi kirkollisten laitosten tur- 
miollisuudesta. M.m. huomataan sivulla 430 san- 
gen merkillinen tositapaus Suomen kirkollises- 
ta historiasta: raamatunkäännöskomitea, joka 
näinä päivinä on lopettanut työnsä (Uuden tes- 
 

tamentin suomentamisen), on vuosina 1901— 
1911 palkkoihin nostanut yhteensä Smk. 
245,038:33. Täytyy tunnustaa, että meidän 
maamme, joka siis nyt uuden testamentin uu- 
desta suomennoksesta on maksanut neljännes- 
miljoonan, osaa tuhlata varoja »aatteellisiin- 
kin» tarkotuksiin.  1912:304, 

Kustannusliike Tarmo on julkaissut uuden 
kirjan Asa Jalakselta: Uusi t e s t a m e n t t i .  
Tämä on n:o 6 sarjassa K e i n o t t e l u  maa- 
ilman h e r r a n a .  Räikeällä tavalla tekijä 
siinä »paljastaa» raamatun »valheita» ja »hul- 
lunkurisia oppeja». Emme epäile hänen vilpi- 
töntä tarkotustaan; kirjassa on kohtia, jotka 
ovat mietiskelyn arvoisia ja toisia, joissa hän 
myötätuntoisella tavalla puhuu »pakanallisista» 
uskonnoista (esim. siv. 43—44, 61—62, 127—128). 
Mutta kuitenkaan kirja ei meitä tyydytä. Se 
vain »repii alas». Ja me tiedämme, että raa- 
mattua voidaan lukea aivan toisella tavalla, te- 
kemättä mitään väkivaltaa sen sisällölle. Kuin- 
ka toista on esim. syventyä V. H. V:n kirjoihin, 
jotka säilyttäen kriitillisen puolueettomuuden 
paljastavat raamatun ihanuuksia sielumme sil- 
mälle.  1913:424. 

Jalo,  -kivet,  -sukuisuus 
osanottamista jaloimpaan työhön maan pääl- 

lä ks veljeys  1909:207—208, 
Todellinen jalosukuisuus ks heraldiikka 1914: 

149—150, 
Tohtori S. W. Tigerstedtin artikkelia »Kuka 

oli Väinämöinen?» seurasi tekijän omakätinen 
vesivärimaalaus, joka kuvasi ylhäällä metalli- 
kruunua tupsuineen ja kivineen sekä alhaalla 
flyygelin kantta ja sillä lepäävää miekkaa ris- 
tinmuotoisine kahvoineen. Koska kuvassa nä- 
kyi seitsemän eriväristä jalokiveä kruunussa ja 
koska tekijäkin niistä puhuu, tahdon tässä lue- 
tella muutamia jalokiviä astrologisine vas- 
taavaisuuksineen keskiaikaisen salatieteilijän 
Agrippa von Nettesheimin tiedonantojen mu- 
kaan: 

1. Auringon vaikutuksen alla ovat: rubiini, 
topaasi, krysopaasi y.m. 

2. Kuun vaikutuksen alla ovat: helmi, kris- 
talli,  berylli,  seleniitti   (kuukivi)   y.m. 

3. Saturnuksen vaikutuksen alaisia ovat: sa- 
fiiri, onyx, kalsedoni, ruskea jaspis, magneetti 
y.m. 

 

4. Jupiterin vaikutuksen alaisia ovat: sma- 
ragdi, hyasintti, berylli, safiiri, vihreä jaspis 
y.m. 

5. Marsin vaikutuksen alla ovat: timantti, 
magneetti,  verikivi,  jaspis,  ametisti. 

6. Venuksen vaikutuksen alla ovat: berylli, 
krysoliitti, smaragdi, safiiri, vihreä jaspis, kar- 
neoli, koralli y.m. 
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7. Merkuriuksen vaikutuksen alaisia ovat: 
smaragdi,  akaatti, porfyyri, topaasi, lasi y.m. 

Kuten näkyy, on usein sama kivi Cornelius 
Agrippan mukaan eri planeettojen vaikutuksen 
alainen. 

Tässä yhteydessä sopineen mainita, että kun 
madame Blavatskylta kerran esoteerisessa pii- 
rissä kysyttiin, mitkä planeetat hallitsevat ja- 
lokiviä, vastasi hän: »timantti ja rubiini ovat 
auringon alaisia, niinkuin safiiri on kuun, — 
mutta mitä se teitä liikuttaa?»  1924:163, 

Kys. Minun psykoskoopissani sanotaan m.m. 
»jaspis, smaragdi ja sardioni ovat ne jalokivet, 
jotka teitä paraiten kaunistavat ja jalostavat». 
Tarkoitetaanko näillä fyysillisiä jalokiviä vai 
mitä? Olisiko jotain hyötyä niiden käyttämi- 
sestä? 

Vast. Kaikki näkyväisessä ja näkymättö- 
mässä luonnossa on vuorovaikutuksessa keske- 
nään. Sielullisilla ominaisuuksilla on vasti- 
neensa, kiteytymänsä, luonnossa. Niinpä fyy- 
silliset jalokivet edustavat määrättyjä psykolo- 
gisia ja moraalisia kykyjä ja taipumuksia. Ken 
korrespondensejä tuntee, voi edukseen käyttää 
luonnon tuotteita esim. kantamalla sopivia jalo- 
kiviä, mutta ei hengen elämä semmoisista rii- 
pu. Hengen elämä kohoaa niiden yläpuolelle. 
Kristuksen seuraajalle on yhdentekevä, onko 
hänen sormissaan jalokiviä vai ei. 1930:80. 

Jalovaara, Helmi opettaja 1911:252, 1914:197, 
257, 359, 414,  1915:260, 358, 

H. J: T u l e v a i s u u d e n  k o d i s t a  ja 
k a s v a t u k s e s t a .  1916:384, 439, 1917:436, 
1918:132, 1919:32, 127, 1926:208. 

Jalovaara, Sivi, neiti 1913:56. 
Janakkala 1915:7. 
Janus, janua, januarius. 
Janus on sukua sanalle janua, ovi; januarius 

on uuden vuoden oven avaaja, ks aika 1920: 
2—3. ks vuosi 1925:2—3. 

Janson, Ture 
U n o h t u m a t o n  e l ä m y s  oli Ruotsalai- 

sessa Teatterissa nerokkaan kirjailijamme Tu- 
re J a n s o n i n  S v e a b o  g-nimisen kappaleen 
katsominen. Emme ajattele näyttelemistä eikä 
näyttämölle asetusta, joka ansaitsi kaikkea kii- 
tosta, emme liioin näytelmän draamallista ra- 
kennetta eikä sinkoilevien repliikkien älyk- 
kyyttä ja henkevyyttä, vaan mieleemme on pai- 
nunut unohtumattomana muistona tästä teat- 
teri-illasta, että Suomenlinnan eli silloisen Via- 
porin raskaat hetket kevättalvella 1809 — sa- 
malla kun nousivat elävinä eteemme mennei- 
syyden yöstä — astuivat uuteen valoon, joka sai 
sydämemme sykkimään uudesta isänmaallisesta 
ymmärtämyksestä. Cronstedt ei ollut se halpa- 
mainen kavaltaja, joksi sotahistoriamme on hä- 
net leimannut. Hän oli traagillinen henkilö, 
oman sisäisen vakaumuksensa ja näkemyksensä 
marttyyri. Napoleon lupasi Suomen Aleksan- 
teri I:lle, ja Venäjä otti Suomen. Mutta asian 
toinen puoli, joka Cronstedtilta vei elämän ilon, 
rohkeuden ja tarmon, oli se surullinen tosiseik- 
 

ka, että emämaa Ruotsi hylkäsi Suomen. »Ei 
ole minulla kuningasta enää!» huudahtaa Cron- 
stedt. »Mitä sotamies on ilman kuningasta, jo- 
hon saa uskoa ja jonka puolesta saa kuolla?» 
Ei tsaarin kulta, vaan heikon kuninkaan herät- 
tämä toivottomuus humaanisen miehen rinnassa 
sai linnan muurit horjumaan. Historiallinen 
vaistomme sanoi heti, että tämä oli Viaporin 
surunäytelmän tosi selitys.   1929:19—20. 

Japani, japanilaiset 1912:192, ks »keltainen 
vaara» 1918:228, 1925:190, Oomoto-liike 1927:379 
—381, Japanin uskonnot 1929:302. 

Jatko-opisto 
Silmissäni väikkyy myös tulevaisuuden unel- 

mana jonkinlainen jatko-opisto eli akademia, 
jossa työntekijöitä kasvatetaan, ks Uusi Vuosi 
1923:1. 

Jeesus Ben Pandiira ks Kristus 1929:140—141, 
271. 

Jeesus ben Perakhja ks Apollonios 1925:189. 

JEESUS   KRISTUS 
Jeesus Kristus, Natsarealainen ks myös Kris- 

tus 
Niin, eikö Jesuksella ollut jälleensyntymis- 

muistia, kun hän sanoi, ettei hän ollut mikään 
profetoista, vaan että profeta Elias jo oli tullut 
(Johannes kastajana)? ks jälleensynt 1905:144, 
1906:19, 

Jesuksen inhimillinen ruumis ks ruumis 1906: 
30, 39, 

Jeesus on tehty ylipapiksi ks Melkisedek 1906: 
141, 

Jeesus oli meidän ihmiskuntamme ihmisiä ks 
Venus 1906:141, 

Jeesus ei ole kuollut, eikä Buddha, eikä 
Krishna, eikä Zoroaster, eikä yksikään niistä 
suurista, jotka ovat tehneet tämän elämän meil- 
le ihanaksi,   ks teosofia art Mitä T. S. 1906:152, 

Syy, miksi Jeesuksen syntymän muistojuhlaa 
vietetään jouluna, on haettava toisaalta. Histo- 
ria  näyttää ks joulu 1906:273—275, 

Jeesus esim. oli salatieteilijä juuri siinä mer- 
kityksessä kuin me nyt käytämme tätä sanaa, 
ks salatiede 1907:4—5, 

Jeesuksen käskyjä ks Tao-Te-King 1907:9— 
10, Kaita tie 1907:55—61, 

Jeesuksen esoterinen rukous ks rukous 1907: 
113,  165, ks maailmanloppu 1907:182—183, 

Jeesuksen personallinen kuolema ei ollut ks 
veri 1907:184, 

»Jos ajattelemme suurta esimerkkiä, Jeesus 
Natsarealaista, niin hän, joka oli täydellisesti 
puhdas ja pyhä, ei mennyt etsimään ks P. E. 
VII 1907:224—225, 

Jeesus oli ihminen kuin me ja kuitenkin hän 
oli meistä erilainen, ks Kristuksen syntymä 
1907:256—257, kuolema  1907:272, 

Unohdettiin, mitä sama Kristus merkitsi, se- 
kotettiin yhteen Jeesuksen persona ja jumalal- 
linen Messias, ja kautta pimeiden vuosisatojen 
tuli tämä väärinkäsitys ainoaksi henkiseksi va- 
loksi,   ks apostolit 1907:273, 

Jeesus natsarealainen on yhtä paljon »tietä- 
jä»   kuin  Väinämöinen   ja   Väinämöinen   yhtä
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paljon »kristitty» kuin Jeesus, ks Tietäjä 1908: 
6—9, Buddha 1908:59,  ylösnousemus  1908:93 

M i t e n  J e e s u s  k u o l i ?  Suomentanut 
A. B. Sarlin ks Miten 1908:180—181, 

Raamatussa sanotaan — — — Jeesuksen syn- 
tyneen ilman fyysillistä isää ks neitsyt 1908:250, 
Uusi elämä 1908:321—324, 

Täydellisiä Jumalan Poikia on silloin tällöin 
esiintynyt maan päällä, Jeesus Kristus oli yksi 
niistä,   ks karma  1908:330—337, 

noudattamaan Jeesuksen käskyjä ks esoteris- 
mi 1909:4, 

Jumala ei ole ilmestynyt vain Jeesuksessa, 
vaan ennen häntä ks jumala 1909:107—108 sama 
1915:9, 

ks itsekkyys  1909:133, 
Jos nimellä »Jeesus Kristus» ymmärretään 

sitä Jumalanpoikaa, joka ks usko 1909:137—138, 
lapsi  1909:198—200, 

Eikö Jeesus ole opettanut: tulkaa täydellisik- 
si, aivan samoin kuin Buddha? ks veljeys 1909’ 
208, ihme 1909:260, vegetarismi 1909:261, 

JEESUS KRISTUS. 
Sitä   v a r t e n    olen   m a a i l m a a n    syn- 
t y n y t ,    että  t o t u u d e n   j u l i s t a i s i n .  
J e e s u s  K r i s t u s .  

Jeesus, ihmisten ystävä, vaelsi pari tuhatta 
vuotta sitten ympäri Galileassa, lohduttaen 
murheellisia, parantaen sairaita ja saarnaten 
kansalle Jumalan valtakunnan evankeliumia. 

Tänä päivänä kaikki kristityt kansat juma- 
loivat häntä maailman vapahtajana, pystyttävät 
kirkkoja hänen kunniakseen, viettävät vuosit- 
tain suurta joulujuhlaa hänen syntymänsä 
muistoksi, mutta mitä hän on opettanut, sitä ei 
ajatella, se on joutunut unohduksiin. Harva on 
se kristitty, joka tarkalleen tietää, mitä Jeesus 
opetti ihmisille, vielä harvempi se, joka tietäes- 
sään myös tekee. 

Jeesus opetti, että .kaikilla ihmisillä on yhtei- 
nen taivaallinen isä jumala ja että kaikki ih- 
miset ovat toistensa veljiä, ei ainoastaan saman 
perheen, saman suvun, saman kansan jäsenet, 
vaan kaikki ihmiset. Mutta kristityt kansat ovat 
aina sotajalalla keskenään ja pakanoita vastaan. 
Kristityt yhteiskunnat jakavat ihmisiä eri luok- 
kiin, jonka jäsenillä on perin erilaiset elämän- 
ehdot, niin että toiset saavat nauttia kaikista 
elämän mukavuuksista, toiset raataa ja ponnis- 
taa pysyäkseen hengissä. Jeesus opetti, että ju- 
mala antaa aurinkonsa paistaa sekä hyville että 
pahoille, mutta me kristityt teljemme pimeihin 
vankiloihin niitä veljiämme, jotka meidän mie- 
lestämme ovat pahoja. Jeesus opetti, että ju- 
mala on rakkaus, mutta se mitä kaikista vähim- 
min tapaamme kristityissä yhteiskunnissa ja 
valtioissa, se on juuri rakkautta, lempeyttä, ar- 
mahtavaisuutta, anteeksiantamusta. »Silmä sil- 
mästä ja hammas hampaasta» on se oikeus, jota 
me »Jeesuksen seuraajat» ihailemme ja panem- 
me käytäntöön. 

Jeesus antoi seuraajilleen viisi käskyä, mutta 
niistä emme kristityt tiedä mitään. Jumalan 
käskyinä opetamme kirkoissa ja kouluissa van- 
han testamentin kymmenen käskyä, jotka Moo- 
ses antoi juutalaisille.   Ja kuitenkin Jeesus  on 
 

uusilla käskyillään nimenomaan kumonnut van- 
hat. 

Mitkä ovat Jeesuksen viisi käskyä? 
Ensimäinen: älä koskaan suutu. 
Toinen: älä katso naisen päälle häntä himoi- 

taksesi. 
Kolmas: älä ollenkaan vanno. 
Neljäs: älä vastusta pahaa. 
Viides: älä vihaa muukalaisia, älä ole hyvä ai- 

noastaan omaisillesi. 
Missä nämä käskyt mainitaan? Vuorisaarnas- 

sa, Matteuksen evankeliumin viidennessä lu- 
vussa. 

Seuraammeko niitä jokapäiväisessä elämäs- 
sämme? Päin vastoin. Meidän mielestämme on 
oikein suuttua ja loukkaantua, puolustautua ja 
väitellä, silloin kun »vääryyttä» tapahtuu. Mei- 
dän nuorisomme tottuu pitämään sukupuoli- 
irstailua elämän korkeimpana nautintona. Mei- 
dän yhteiskuntajärjestyksemme vaatii valante- 
koja, lupauksia, sitoumuksia; kaikilla keinoin 
me vakuutamme toisille, että meidän kantam- 
me on oikea, että me pysymme totuudessa ja 
oikeudessa ja että me siis olemme vallan ja 
mahtavuuden arvoisia, vaikka Jeesus sanoi: 
»teidän puheenne olkoon: on, on; ei, ei; mitä 
siitä yli on, on pahaa.» Koko elämämme en ra- 
kennettu pahan vastustamiselle; me haastamme 
oikeuteen, me tuomitsemme, me rankaisemme. 
Me teemme jyrkän eron omaisten ja vieraitten 
välillä, maamiesten ja muukalaisten. Omaa 
etua ja omaisten parasta on ensin katsottava. 
Mitä meillä on vieraiden ja muukalaisten kans- 
sa tekemistä? 

Olemmeko kristityitä? Ehkä »kristityitä», 
muttei Jeesuksen Kristuksen seuraajia. Me ra- 
kennamme temppeleitä käsillämme ja käymme 
niissä jumalaa palvelemassa kerran viikossa. 
Jeesus opetti, ettei jumala asu temppeleissä. 
Jumala on henki, hän sanoi, ja jumalaa on pal- 
veltava totuudessa ja hengessä: ei kerran vii- 
kossa, ei erityisillä tempuilla, ei huulten ru- 
kouksilla, vaan joka hetki ajatuksissaan, sa- 
noissaan ja teoissaan täyttämällä jumalan tah- 
toa, elämällä Kristuksen kaltaista ja Kristuksen 
neuvomaa elämää. 

Mutta me olemme vapauttaneet itsemme ju- 
malallisen elämän velvollisuudesta julistamalla 
Jeesuksen jumalaksi, joka ihmeen kautta voi 
pelastaa meidät synnistä ja pahasta’ ja antaa 
meille iankaikkisen (s.o. täydellisen, jumalalli- 
sen) elämän. Kuinka kauas tässä olemme to- 
tuudesta poikenneet! Käskikö Jeesus koskaan, 
että häntä jumaloitaisiin ja jumalana palveltai- 
siin? Väittikö Kristus koskaan, että hän ihme- 
töillä pelastaisi ihmiskunnan? Kaukana siitä. 
Kun nuori mies kutsui häntä hyväksi, sanoi 
Jeesus melkein kauhistuen: »kuinka minua hy- 
väksi kutsut! Ei kukaan ole hyvä paitsi juma- 
la». Eikä Kristus suinkaan tahtonut anastaa it- 
selleen mitään erityistä ihmeitä tekevää voimaa, 
sillä sanoihan hän, että me muut tulisimme te- 
kemään vielä suurempia töitä kuin hän, jos ni- 
mittäin häntä seuraisimme. 

Juutalaiset tappoivat Jeesuksen Kristuksen, 
He eivät kestäneet katsella hänen suuruuttaan 
ja hänen suurta oppiaan. Me kristityt olemme 
heille kovin pahoillamme siitä ja halveksimme
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heitä. Mutta olemmeko itse parempia? Jos 
Jeesus tänäpäivänä ilmestyisi keskuuteemme 
ja saarnaisi: »te kavaltajat ja pettäjät, te minun 
nimeni väärinkäyttäjät. Täydellisiä pakanoita 
te olette, minun opistani ette mitään tiedä et- 
tekä mitään välitä. Te kuljette sillä leveällä 
tiellä, joka kadotukseen vie,» — tokkohan sil- 
loin lausuisimme hänet tervetulleeksi? Emme- 
köhän kutsuisi häntä Antikristukseksi, jumalan 
pilkkaajaksi, pyhän kirkon viholliseksi ja em- 
meköhän kiiruhtaisi tekemään hänet vaaratto- 
maksi? Kukaties emme hirttäisi emmekä ris- 
tiinnaulitsisi häntä. Se on vanhanaikuista. Mut- 
ta me riistäisimme häneltä kunnian ja maineen, 
parjaisimme ja panettelisimme häntä, julistai- 
simme hänet rikoksentekijäksi, maankavalta- 
jaksi ja hulluksi, telkeisimme hänet houruin- 
huoneeseen tai vankilaan ja käyttäisimme sa- 
nalla sanoen niitä moninaisia keinoja, millä si- 
vistynyt maailma tekee ihmisen mahdottomak- 
si. Siten ei kukaan uskaltaisi kuunnella hänen 
ääntänsä ja noudattaa hänen oppiansa, ja maa- 
ilma saisi jäädä samaan suloiseen pimeyteen 
kuin tähänkin saakka. 

Tietäjän joululehti 1909 siv.  1—3. 

Jeesus Kristus merkitsee Jeesus voideltu, ks 
Kristus art Salainen Kristus 1909: Joululehti 
3—4, 

Jeesuksen elämäkerta on mystillinen vertaus- 
kuva jumalallisen totuuden hengen kehitykses- 
tä ihmissielussa, ks Tietäjät itäiseltä maalta 
1909: Joulul 4—6, 

Jeesus, Buddha, Krishna, Laotse, Hermes, Zo- 
roaster, Pythagoras ja monet, monet muut ovat 
olleet Tietäjiä tässä merkityksessä, ks Teosofi- 
nen liike 1909: Joulul 13—14, 

Minkätähden Jeesus puhui aina vertauksien 
kautta ihmisille? ks lapsi 1910:47, 

Mihin joutui Jeesuksen fyysillinen ruumis ks 
lapsi 1910:77, 

Mystillisen kristusprinsiipin ja historiallisen 
Jeesuksen sekottaminen toisiinsa on ks maail- 
manloppu 1910:132—133, 

ks Fransiskus 1910:283, 
»Jeesus Kristus», kuiskasi silloin sydämeni, 

ks joulu 1910:398, 
Kenelle nim. Jeesus antoi nuo käskyt? Ope- 

tuslapsilleen,   ks raamattu 1911:18—20, 
Jeesuksen lapsuudesta — — — kertomuksia, 

ks legenda 1911:46, 
Jeesuksella oli monta opetuslasta, Buddhalla 

samoin, ja aina heistä sanotaan, että he rakasti- 
vat opetuslapsiaan, ks Rakkauden salaisuus 
1911:217—219, 

ks opettaja 1911:249, Kristus 1911:286—287, 
Joulusymboliikkaa 1911:355—361, 

eikä siis pidä Jeesustakaan muuna kuin kor- 
keana mestarina, suurena ja täydellisenä ihmi- 
senä ja jumalanpoikana. ks pakanallinen 1912: 
57—59, 

ks opettaja 1912:308—311, 
Onko Jeesus opettanut jälleensyntymistä? ks 

tätä  1912:498, 
evankeliumein Jeesus Kristus ei ole voinut 

elää 100 vuotta aikaisemmin, ks Kristus 1913: 
3—6 

ks ylösnousemus 1913:101, viisaus 1913:470— 
471, 

»Jeesus on olemassa», kuiskasi minulle sydä- 
meni.   1915:59, 

»Jeesus on täten antanut meille aivan ihan- 
teellisen elämän avaimen, elämän, joka on rak- 
kautta ja totuutta, valoa ja lämpöä syntymästä 
kuolemaan asti.   1915:162, 

astraalisen Jeesuksen opetukset ks Mysteriot 
II 1916:113—115, 

Ei Jeesuskaan umpimähkään kieltänyt ope- 
tuslapsiaan turhia puhumasta, kun hän sanoi, 
että jokaisesta sanasta oli vastattava viimeisenä 
päivänä,   ks panettelu 1916:381—382, 

korkeat joogit semmoiset kuin Jeesus ja 
Buddha ks jooga  1916:436—438, 

Mutta Jeesuksesta olen julkaissut eri teoksen 
ja rakkauteni häntä kohtaan pilkistää kyllä 
muuallakin näkyviin, ks »kristitty» 1917:5—6, 
ks P. E. XII Teosofia hengen 1917:102—103, 

Jeesuksen Kristuksen seuraamista ajatuksissa, 
sanoissa ja töissä, ks Kalevala, kristinusko ja 
1917:159—163, 

ks Kristus 1917:243, autuus 1917:339, 
käsittivät Jeesuksen Kristuksen kaksoismys- 

terion.   ks Kristus 1917:439—442, 
Se koskee Jeesuksen Kristuksen välittömiä 

oppilaita 1918:68, 

OLIKO JEESUS JUMALA? 
Sarjakirjotuksessani »Mitä on usko?» käytin 

viimekuisessa Tietäjässä seuraavaa lausemuo- 
toa: »Koska Jeesus Kristus on logoksen perso- 
nallinen ilmennysmuoto.» 

Tämän johdosta kirjottaa minulle eräs rakas 
ystäväni: 

»Se opettaja, jonka opetuksia salaisessa maa- 
ilmassa jo vuosikausia olen seurannut, nimittäin 
H. P. B., antoi minulle pohjan jo Salaisessa 
Opissaan sanoillaan: ‘ei siis kielletä aina läsnä- 
olevaa jumalaa luonnossa vaan inhimillisen 
opinkappaleen (dogmin) jumalaa ja hänen 
r u u m i i l l i s t u n u t t a  s a n a a n s a .  Ihmi- 
nen äärettömässä luulevaisuudessaan ja ainai- 
sessa ylpeydessään ja turhamaisuudessaan loi 
sen j u m a l a n  (logoksen lihassa) itsesaastut- 
tavalla kädellään niistä aineksista, mitkä hän 
löysi ainekoneistostaan, ja tyrkytti sitä kump- 
paneilleen.’ Tämä oli H. P. B:n teosofinen pe- 
rusta ja sille perusti hän Teosofisen Seuran, 
karkottaakseen tuolla totuudella sieltä pois 
lahkolaisuuden yhden varmimmista tukipyl- 
väistä. Sillä kuinka on käynyt, kun opetus 
ruumiillistuneesta logoksesta on hyväksytty? 
On saatu yksi uskonto pyrkimään hegemo- 
niaan toisten yli ja sovun, veljeyden ja rakkau- 
den henki kokonaan karkotetuksi pois alkupe- 
räisestä onnellisesta ekkleesiasta. Onhan meillä 
siitä todistuksia Teosofisessa Seurassammekin. 
Heti kun Steiner oli omaksunut opin lihaan tul- 
leesta logoksesta, seurasi johdonmukaisesti toi- 
set käskyt asteettain: 1) sinä olet Herra minun 
jumalani, älä palvele muita jumalia; 2) minä 
olen kiivas jumala, joka vihaan filistealaisia 
jumalia ja pakanoita; 3) vanhurskas se, joka ei 
istu pilkkaajitten parissa, ja siksi karkotta- 
kaamme Seurastamme kaikki toisin ajattelevat. 
Vielä on tallessani Steinerin äänenkannattaja 
Mitteilungen, jossa hän ilmottaa, ettei Teoso- 
fiseen Seuraan saa kuulua Idän Tähden Järjes-
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tön jäsenet, mikä toimenpide onkin helposti 
ymmärrettävissä hänen logos-inkarnatsioninsa 
suoranaisena johtopäätöksenä.» 

En tahdo tässä kosketella teosofis-antroposo- 
fista eroa, josta ensi vuonna tulee kuluneeksi 
seitsemän vuotta, tahdon vain huomauttaa, et- 
ten ole yhtä varma kuin edelläolevan kirjeen 
kirjottaja Antroposofisen Seuran opettajan, 
tohtori Steinerin kannasta Kristuskysymykses- 
sä. Kun nimittäin vuosia sitten kerran kysyin 
eräältä oppineelta steineriläiseltä, opettiko toht. 
Steiner Jeesuksen olleen jumalan eli logoksen 
samalla tavalla kuin kirkko, vastasi Steinerin 
oppilas: »ei suinkaan, Kristus ei ole logos, vaan 
yksi seitsemästä elohimistä.» Ja jollen muista 
väärin, olen jossain Steinerin julkaisussa luke- 
nut, että Kristus oli ihminen muutamasta var- 
hemmasta ihmiskunnasta (varhemmasta man- 
vantarasta). 

Mutta jääköön Steinerin kanta sikseen. En 
tahdo siitä puhua enkä sitä esittää, ennenkuin 
sen perinpohjin tunnen. 

Kysymys on nyt siitä, pidänkö minä Jeesusta 
jumalana, ymmärränkö minä kirkon tavalla 
väitettä, että Jeesus Kristus on logoksen perso- 
nallinen ilmennys eli ruumistuma (inkarnatsio- 
ni).   Mitä tähän vastaan? 

Vaikkakin kirjotussarjassani koetin siihen 
vastata, olen erittäin iloinen ja kiitollinen, että 
täten tarjoutuu etsimättäni uusi tilaisuus selvi- 
tellä kantaani. Muuan toinen ystäväni huo- 
mautti minulle suullisesti, että kyllä kirjotus- 
ten! johdosta tuntuu, kuin asettaisin Kristus- 
ta yläpuolelle entisiä opettajia ja kuin yleensä 
»vanha liitto» olisi huonompi »uutta.» 

Käyhän kristitty maailma taas viettämään va- 
pahtajansa syntymäjuhlaa, kaikissa kirkoissa 
kaikuu taas kiitoslause jumalalle, joka otti 
päällensä ihmisen halvan muodon ja siten lu- 
nasti ihmiskunnan ikuisesta kadotuksesta, jo- 
hon synti ja paha ilman jumalan armoa olisi 
sen syössyt. Kristikunta tunnustaa: Jeesus Kris- 
tus maailman vapahtaja oli jumala itse, kukaan 
muu ennen häntä ei sitä ollut, eikä kukaan toi- 
nen hänen jälkeensä tule sitä olemaan. 

Niinkö ajattelen minäkin? 
Jos se olisi totta, ajattelisin niin enkä pel- 

käisi sitä tunnustaa. Totuus on kalliimpi ja 
korkeampi kuin mikään uskonto. Oli valhe 
kuin lohduttava, kuin hyödyllinen, kuin kaunis 
tahansa, ei se ole minkään arvoinen totuuden 
rinnalla. Jos siis olisi totta, että Jeesus oli ju- 
mala niinkuin kirkko uskoo, miksen sitä tun- 
nustaisi? 

Mutta nyt ei ole totuus semmoinen. Totuus 
on paljon ihmeellisempi. Totuus on sitä laatua, 
että on aivankuin mahdotonta väittää jyrkästi 
sitä tai tätä. Jos sanon: kirkko on oikeassa, he- 
rätän väärinkäsitystä; jos sanon: kirkko on vää- 
rässä, rajotan henkistä todellisuutta. Sentäh- 
den sanon mieluummin, kuten äskeisessä Tie- 
täjässä: kaikki ovat oikeassa, sillä totuus on 
niin häikäisevä, että kaikki inhimillinen tieto 
on hapuilevaa ja hämärää. 

Jo »Valoa kohti» kirjassa kirjotin nuoren nä- 
kemykseni innostamana: »Taikauskoa on luulla, 
että itse ääretön Jumala olisi ilmottanut itsen- 
sä jossain kirjassa tai jossain henkilössä. Koko 
maailma  on hänen ilmennyksensä    ja    ikuiset 
 

avaruudet ovat Hänen asuntonsa, joka tomu- 
hiukkasessa on Hänen elämäänsä ja joka ihmi- 
sessä Hänen henkeänsä — kuinka hän olisi voi- 
nut rajottua erityiseen aikaan ja erityiseen 
paikkaan?» Nuo sanat muistuttavat H. P. B:n 
yllä toistettuja lauseita, ja noissa sanoissa sei- 
son vieläkin. Mitä siis tarkotan, kun väitän, 
että Jeesus Kristus oli logoksen personallinen 
ilmennys? 

Tarkotan sitä, minkä sanani ilmaisevätkin. En 
ole puhunut äärettömyyden jumalasta (josta 
taas kirkko puhuu), vaan logoksesta, joka Jo- 
hanneksen evankeliumin sanojen mukaan »alus- 
sa oli jumalan tykönä»   (1:2). 

Mitä on logos? Teosofeille tämä käsite ei ole 
vieras. Sillä on kaksi merkitystä: se on toiselta 
puolen se absoluutin eli äärettömän elämän il- 
menemismahdollisuus, joka maailmankaikkeu- 
dessa on ilmennyt, eli niin sanottu universaali- 
nen logos; toiselta puolen se taas on se yleis- 
maailmallisen logoksen yksilöllinen eli indivi- 
duaalinen rajottuma, joka on meidän aurinko- 
kuntamme takana sen henkisenä tajuntana, luo- 
jana, ylläpitäjänä ja lopullisena hävittäjänä. Ta- 
vallisesti käytämme logos nimitystä tässä jäl- 
kimmäisessä merkityksessä. »Logos» on siis 
useimmiten samaa kuin »meidän aurinkokun- 
tamme logos». Tässä mielessä minäkin olen si- 
tä sanaa käyttänyt. 

Mitä nyt merkitsee kreikkalainen sana 
l o g o s ?  Se merkitsee »sana, luku, järki». Siitä 
on johtunut esim. sana logiikka. Raamatun suo- 
mennoksessa käytetään logoksen vastineena sa- 
naa Sana; yhtä hyvällä — ehkä suuremmalla 
— syyllä voisi olla J ä r k i .  Johanneksen 
evankeliumin alkusanat kuuluisivat silloin: 
»Alussa oli Järki, ja Järki oli jumalan tykönä, 
ja Järki oli jumala. Se oli alussa jumalan ty- 
könä. Kaikki on saanut syntynsä sen kautta, 
ja ilman sitä ei ole syntynyt mitään, mikä on 
syntynyt. Järjessä oli elämä, ja elämä oli ih- 
misen valo. Ja valo loistaa pimeässä, ja pimeä 
ei sitä omaksunut»   (1:1—5). 

Tämä jo selvittää paljon. Logos on aurinko- 
kuntamme maailmanjärki. Kun Jeesus Kristus 
on logoksen personallinen ilmennys, merkitsee 
tämä siis, että Jeesuksessa Kristuksessa aurin- 
kokuntamme maailmanjärki on saanut inhi- 
millisesti täydellisen, personallisen ilmaisumuo- 
don. Eihän se mitenkään merkitse, että aurin- 
kokuntamme kosmillinen järki silmänräpäyk- 
seksikään olisi poistunut muista paikallisuuk- 
sista: yhtäläisenä kuin ennenkin se eli joka au- 
rinkokuntamme atomissa ja elähytti joka ai- 
noata elävää olentoa, siis joka ainoata ihmistä- 
kin — kutakin elävää muotoa siinä määrin kuin 
sen .muodon rajotukset sallivat. Jeesus Kristus 
oli vain täydellisin, »ensimäinen monesta vel- 
jestä». 

Ennen Jeesusta Kristusta logos eli maailman- 
järki ilmeni Buddhassa, Zarathustrassa, Laot- 
sessa, Konfutsessa, Hermeksessä, Orfeuksessa, 
Krishnassa, Sokrateessa y.m. y.m. täydellisem- 
min kuin toisissa ihmisissä. Niinkuin heprealais- 
kirjekin sanoo: ennen muinoin jumala puhui 
meille profeettainsa suulla. Ero noiden muinais- 
ten profeettain ja Jeesuksen Kristuksen välillä 
oli vain siinä, että ennen Kristusta logos eli 
maailmanjärki ei ollut saanut haltuunsa yhden-
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kään ihmisen koko r u u m i s t a ,  ainoastaan 
hänen korkeampia käyttövälineitään, joidenka 
elämä sitten ilmeni ruumiissa aivojen, sydämen 
y.m. elinten välityksellä. Kristuksessa sitä vas- 
toin koko ruumis oli pyhitetty logokselle eli 
maailmani ärjelle. Kristuksen ruumiissa ei ollut 
pienintäkään kohtaa, joka ei olisi ollut juma- 
lallisen järjen läpäisemä ja kirkastama. Sen- 
tähden Kristus oli jumalan »poika», jonka ju- 
mala oli ikäänkuin ruumiillisesti synnyttänyt. 
Jeesus Kristus itse oli ihminen niinkuin me 
muut. Mutta hän oli samalla siinä määrin ju- 
malallisen järjen täyttämä, että hän oli logok- 
sen tähän asti täydellisin personallinen ilmen- 
nys. 

Logos-käsitettä on kuitenkin syvennettävä ja 
tarkistettava. »Maailmanjärki» ei ole abstrak- 
tinen käsite. Se on konkretinen todellisuus. 
»Valoa kohti» kirjassa kirjotin jo: »Maailman- 
kaikkeus on aineelliselta puoleltaan raj otettu- 
jen kappaleiden muodossa ilmestyvä substansi 
sekä henkiseltä puoleltaan rajotettujen aisti- 
musten muodossa ilmenevä tajunta. Mikä yh- 
teisellä nimellä sanottuna tietää, että ilmesty- 
nyt olemassaolo on panteoni tajuisia olentoja.» 
Järjestä olisi turha puhua, ellei olisi järkevää 
tajuntaa, ja järkevä tajunta pysyisi ilmenemät- 
tömänä ja olemattomana, ellei olisi järkevästi 
tajuavaa olentoa. Sentähden logos eli maail- 
manjärki on samaa kuin järkevästi tajuava 
olento, jonka järki, tahto ja tajunta ilmenee 
maailmassa. Toisin sanoen: aurinkokuntamme 
järki on jumalallinen olento, joka edustaa sitä 
järkitajuntaa, mikä meidän aurinkokosmokses- 
samme on ilmennyt. Aurinkokuntamme maail- 
manjärki on aurinkokuntamme jumala. Ja au- 
rinkokuntamme jumala on kuvaamattoman 
korkea personallinen — jos sitä sanaa uskal- 
lamme käyttää — olento. 

Että tämä personallinen olento, aurinkokun- 
tamme logos, on puhunut profeettain suun 
kautta, sen helposti ymmärrämme. Mutta vää- 
rinkäsitys on lähellä, kun sanomme, että Jeesus 
Kristus oli hänen — aurinkokuntamme isän — 
personallinen ilmennys. Sentähden on otettava 
varteen, mitä edellä olen huomauttanut. Emme 
saa erehtyä luulemaan, että jumala käveli maan 
päällä Jeesuksen haahmossa. Jumala eli logos 
on kosmoksessamme kaikkiallinen, ei hän su- 
pistunut Jeesuksen muotoon. Hän vain oli täy- 
dellisesti läsnä Jeesuksen Kristuksen personal- 
lisuudessa. Jumalalle syntyi niin sanoaksemme 
oma personallinen ilmennysmuoto Jeesuksen 
Kristuksen kautta — häviämätön inhimillinen 
ilmennys. 

Buddha oli myös logoksen ilmennys ja 
Krishna ja muut. Buddhalta niinikään Jumala 
sai häviämättömän inhimillisen ilmennysmuo- 
don. Jeesuksen Kristuksen tarjoama apu juma- 
lalle oli vain intensiivisempi, monipuolisempi 
ja ruumiillisesti okkultisempi. Se oli tähän asti 
täydellisin logoksen käyttöväline. 

Tuleeko täydellisempää, en tiedä. Mahdo- 
tonta se ei ole minun käsittääkseni. Sen vain 
olen ymmärtävinäni, että entinen logoksen il- 
mennys ei tule uudestaan. Buddha ei enää ruu- 
mistu, Kristus ei liioin. Molemmat olivat jo 
täysiä hedelmiä. Sitä vastoin saattaa syntyä ih- 
minen, joka ilmentää jumalan tavalla, jolla hän 
 

ei vielä ole ilmennyt. Jumalallisia ja inhimil- 
lisiä mahdollisuuksia emme saata raj ottaa. 
Mutta kestääkseen Jeesuksen Kristuksen edes- 
sä semmoisen ihmisen täytyisi olla jotain vielä 
saavuttamatonta, jotain, josta emme vielä osaa 
uneksiakaan. 1918:231—235, 

JEESUS  VAIKO  KRISTUS? 
Eräs vanha ystäväni — nykyään antroposofi 

— kirjottaa minulle seuraavasti: 
»Viimeinen kirjotuksesi Tietäjässä (Oliko 

Jeesus jumala?) kiinnittää mieltäni antroposo- 
fina, mutta herättää ehdottomasti muutamia ky- 
symyksiä, joita pyydän tässä kaikessa lyhykäi- 
syydessä esittää. Miksikä et siinä tee mitään 
eroa Jeesuksen ja Kristuksen välillä? Kun sa- 
not: ‘Buddha ei enää ruumistu, Kristus ei lii- 
oin’, on tämä jotakin, jota Steiner selvästi on 
lausunut monessa tilaisuudessa. Mutta toiselta 
puolen pidät mahdollisena, että logos vielä voi- 
si ruumistua (‘täydellisempään käyttövälinee- 
seen’). Siis Kristus ei ole logos. ‘Jeesus Kris- 
tus oli ihminen, niinkuin me muut’, sinä sanot. 
Mikä sitten on ero Jeesuksen ja Kristuksen vä- 
lillä? Tuleeko Jeesus ruumistumaan vai onko 
hän ruumistunut Kristus-mumistuksensa pe- 
rästä? Minusta näyttää, niinkuin sinun esityk- 
sesi mukaan ‘Kristuksesta’ tulisi vain satunnai- 
nen ilmestys eikä pysyvää olentoa — ellei iden- 
tifioi Jeesusta Kristuksen kanssa, jota sinä et 
liene ennen tehnyt? Vai onko Kristusolento 
ajassa syntynyt Jeesuksen ruumistuksen ohella 
jatkuakseen sitten äärettömyyteen —’ häviämä- 
tön inhimillinen ilmennys’ (s 234). Niin kauan 
kuin voit sanoa: ‘Jeesus Kristus oli ihminen 
niinkuin me muut’, on olemassa juopa sinun ja 
Steinerin Kristus-käsityksen välillä. Jeesus oli 
ja on ihminen, Kristus jumalallinen olento, jo- 
ka yhden ainoan kerran on ollut ruumistuneena 
Jeesuksen ruumiissa kolmen vuoden aikana. 
Sillä hän otti miehuuden päälleen ja tuli jumal- 
ihmiseksi. Hän astui alas auringosta ja on nyt 
maapallon sieluna. Hänen suhteensa logokseen 
lienee sangen monimutkainen "kysymys. Yleensä 
totuus ei ole niin yksinkertainen kuin usein 
mukavuussyistä soisimme. Mutta uudesta testa- 
mentista näkyy selvästi, että Kristus on (kaik- 
kien) hierarkiojen yläpuolella (kts. Koi. 1:11, 
2:10, 15, Efes. 1:21, 1 Piet. 3:22). Useimmat näistä 
kohdista viittaavat siihen, ettei Kristuksella 
aina ole ollut tätä erikoista asemaa. Ajatuk- 
seni on, että hän on läpikäynyt erikoisen kehi- 
tyksen toisten jumalallisten voimien myötävai- 
kutuksella . . . 

»Kristusolemus on niin syvä, sen työ niin 
laaja, että kysymys on tyhjentymätön. Surkut- 
telen niitä, jotka eivät hae tietoa sieltä, mistä 
sitä on saatavissa.» 

Iloitsen ylläolevasta kirjeestä, iloitsen siitä, 
että edes joku antroposofisella taholla seuraa 
teosofisia pyrkimyksiämme. Veljesside ei siis 
ole katkennut, vaan voi ehkä vielä vetää mei- 
dät jälleen yhteen, niinkuin minusta olisi luon- 
nollista totuuden etsijäin kesken. 

Kysymys, jota vanha ystäväni kirjeessään 
koskettelee, sai muutamia vuosia sitten Englan- 
nin teologisissa piireissä tuon kuvaavan otsi- 
kon:  Jeesus vaiko Kristus?    Koetettiin vapaa-
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mielisesti keskustella Kristuskysymyksestä, 
Kristuksen jumaluudesta, ja jouduttiin lopputu- 
lokseen, jonka piti tyydyttää epäilijöitäkin ja 
joka paljon muistutti teosofisia näkökantoja. 
Jeesus oli ihminen, päätettiin, ja Kristus oli 
jumala. Evankeliumit eivät ensi kädessä pu- 
huneet kuolevaisen ihmisen — Jeesuksen — 
elämästä, vaan jumalallisen vapahtajan, mys- 
tillisen Krituksen, ilmestymisestä maan päällä. 
Vaikkei Jeesusta olisi ollutkaan, on evankeliu- 
min Kristus ikuinen todellisuus, ja »usko» on 
uskoa Kristukseen. 

Teologinen maailma oli täten avannut sil- 
mänsä sille merkilliselle tosiseikalle, että ni- 
met Jeesus ia Kristus merkitsevät eri asioita, 
niinkuin madame Blavatsky aikoinaan koetti 
terottaa mieliin. Askel siitä ei ole pitkä teosofis- 
antroposofiseen näkökantaan, että Jeesus ja 
Kristus olivat eri olentoja. Madame Blavatsky 
puhui vielä »Kristusprinsiipistä», mutta mrs. 
Besant puhuu »maailman opettajasta» ja tohtori 
Steiner »aurinko-olennosta», kuten ylläole- 
vasta kirjeestäkin näkyy. On siis olemassa 
kaksi yksilöllisyyttä, Jeesuksen ja Kristuksen. 
Jeesus on ihminen, Kristus sanomattoman kor- 
kea olento, mutta ehkä samalla entinen ihmi- 
nen. 

Olkoon nyt minusta kaukana, että tahtoisin 
oikaista Mrs. Besantin tai tohtori Steinerin 
Kristus-käsitystä. Päinvastoin olen samaa mieltä 
kuin kirjeenvaihtajani, että kysymys on niin 
syvä, että se on tyhjentymätön. Kuten ennen 
jo olen lausunut, ovat minusta kaikki oikeassa, 
valaisten eri puolia suuresta mysteriosta. Ys- 
täväni sanoo, että Kristuksen suhde logokseen 
lienee monimutkainen kysymys, ja niin ajatte- 
len minäkin. Aivan selvää käsitystä siitä tus- 
kin on saatavissa. Sanoessani, että »Jeesus Kris- 
tus oli ihminen niinkuin me muut», annan kättä 
sekä Besantin että Steinerin käsitykselle. Mo- 
lemmat myöntävät, että Jeesus oli ihminen. Mo- 
lemmat myöntävät, että Kristus oli korkea 
olento. Besantin mukaan Kristus varmasti en- 
nen oli ollut ihminen, ja Steinerin mukaan luul- 
tavasti (aurinkomanvantarasta?). Ennen tai 
myöhään, se ei näyttele niin suurta osaa, loppu- 
tulos kuitenkin on, että Kristus myös oli ihmi- 
nen. Asema ei muutu siitä, että Jeesus kolmen 
vuoden aikana vetäytyi syrjään ja lainasi ruu- 
miinsa Kristukselle, kun kerran Kristuskin oli 
inhimillinen olento. Ero on niin sanoaksemme 
kvantitatiivista,  ei kvalitatiivista laatua. 

Kohta, josta minä erikoisesti pidän kiinni, on 
nyt se, että tämä Kristus Jeesus tuli logoksen 
eli jumalan välikappaleeksi. Mieluummin sa- 
nonkin, että Jeesus siksi tuli, ja n i m i t ä n  
t e o l o g e i n  t a v a l l a  K r i s t u k s e k s i  si- 
tä l o g o k s e n  t o i s t a  p e r s o n a a ,  joka 
Jeesuksessa ilmeni (kst. tästä lähemmin kirjaa 
»Kirkonopin teosofia»). Jeesus Kristus taasen 
on se uusi jumalihminen, joka tämän mysterion 
kautta syntyi. 

Sillä minun ymmärtääkseni todella syntyi jo- 
tain uutta, syntyi ajassa ja jatkuu ikuisuuteen. 
(»Syntyi ajassa» on kömpelö lausunto, sillä kyl- 
lä se syntyminen tapahtui ikuisuudessakin.) 

Ehkä vertailu selittää mitä tarkotan. 
Kun ihminen on syntynyt eläimestä, on hä- 

nen inhimillinen minänsä syntynyt näkymättö- 
 

mässä maailmassa, ylemmällä älytasolla. Mutta 
ruumistuessaan ihmisminä synnyttää uuden, 
alemman minän: personallisuuden, joka on vain 
kuin heijastus ylemmästä. Tämän personallisen 
minän avulla varsinainen yksilöllinen ihmis- 
minä kehittyy, ja lopulta tapahtuu vihityn elä- 
mässä yhteensulautuminen ylemmän ja alem- 
man välillä — alempi yhtyy ylempään mystilli- 
sessä avioliitossa. Silloin inhimillinen kehitys 
on saavuttanut huippunsa. 

Nyt on suhde sama ihmisminän ja jumalitsen 
välillä. 

Kun vihityssä ihmisessä ihmisminä on perso- 
noitunut ja saavuttanut itsetietoisen kuolemat- 
tomuuden, silloin samalla on syntynyt jumala 
ihmisessä (eli Kristus) ja logoksen ruumistus- 
prosessi on alkanut. Pitkä taival on taas edes- 
sä. Kun se on loppuun kuljettu, on inhimilli- 
nen kuolematon minä yhtynyt logokseen tai 
toisin sanoen logoksen jumalallinen itse saa- 
vuttanut kuolemattoman inhimillisen ilmennyk- 
sen. Entinen vihitty ihminen ei enää ole ole- 
massa, sillä hän on muuttunut jumalaksi, mut- 
ta jumala on tullut ihmiseksi ja kehityksessä 
on saavutettu se, jota varten ihminen on ole- 
massa. 

Jeesus Kristus oli ensimäinen, jossa tämä 
huippukohta oli saavutettu. Hänen inhimilli- 
nen minänsä laajeni niin, että se käsitti maa- 
pallon koko elämän, ja sentähden hän todella 
nyt on maapallon sielu. Meidänkin maapallom- 
me on nyt logoksen tajunnassa välittömästi. 
Me kaikki olemme nyt läsnä jumalan tietoisuu- 
dessa. Logoksen silmä on nyt kaikkialla. Hä- 
nen sydämensä samoin. 

Muuan seikka on tärkeä. Vapahtajaksi ei kel- 
paa yksikään ihminen. Vapahtaja on yksin ju- 
mala. Sentähden se Kristus, joka syntyy ihmi- 
sen sielussa ja joka sielun vapahtaa, on jumala. 
Se on logos. 

Se logos oli Jeesuksessa Kristuksessa täydel- 
lisesti ilmennyt. Sentähden me näemme juma- 
lan — oman jumalamme — nähdessämme Kris- 
tuksen Jeesuksen. Meidän ei tarvitse sitä et- 
siä hänestä, sillä Kristuksessa kaikki on juma- 
laa. Toisista profeetoista ja vapahtajista mei- 
dän täytyy ikäänkuin etsiä jumalaa. Kyllä me 
jumalan heissä pian löydämme, mutta löydäm- 
me heissä oman minänkin. Jeesuksessa Kris- 
tuksessa ei ollut enää omaa minää — kaikki oli 
jo logosta. Ja kuitenkin hän oli enemmän ih- 
minen kuin kukaan, sillä inhimillisen kehityk- 
sensä hän oli loppuun kulkenut ja saavuttanut 
ihmisyyden periolemuksen ihanan tuoksun. 

(Jos erehdyn edellämainitussa otaksumassani, 
että Steinerin mukaan Kristus-olento on enti- 
nen ihminen, silloin on mahdollista, että 
Steinerin kanta käytännöllisissä lopputuloksis- 
saan on sama kuin edellä esittämäni. Olisin kii- 
tollinen, jos vanha ystäväni jatkaisi kirjeen- 
vaihtoamme ja selittäisi tämän kohdan: onko 
Kristus-olentokin ollut ihminen?) 

1919:15—18, [*kts myös art Kristus ja logos 
1919:148—151,  214,] 

ks jälleensynt  1919:295—296, 
Jeesus opetti: älä vastusta pahaa, vaan pal- 

kitse paha hyvällä. Hän opetti ks marttyyrit 
1920:3—6, 
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Jeesus ei odottanut, että toiset häntä rakas- 
taisivat, ennenkuin hän antautui heitä rakas- 
tamaan, ks kehitys  1920:100—101, 

Jeesus Kristus on täydellisimmin ilmoittanut 
meille Kristuksen (eli Logoksen) ks sota 1920: 
103—105, 

ks sukupuoliasia 1920:148—154, 
saapuu tutkimuksissaan Jeesuksen Kristuk- 

sen mysterioihin ja koettaa elää niiden hen- 
gessä, ks R-R 1920:343—348, 

Mutta Jeesuksen Kristuksen antama uusi elä- 
mänohje onkin salattu »tämän maailman vii- 
sailta ja oppineilta», ks joulu 1921:3, R-R 1921: 
19—22, 

Harvat kristityt tietänevät vieläkään, mikä 
ero on tehtävä »Jeesus» ja »Kristus» nimien vä- 
lillä; ne jotka tietävät, ovat joko teosofeja tai 
rosenkreutsiläisiä. Ja kuitenkin voi sanoa, että 
näiden kahden nimen oikeasta ymmärtämisestä 
riippuu, tiedämmekö mitään kristinuskosta vai 
emmekö. 

Evankeliumit itse tekevät tämän eron. En- 
keli, joka ilmestyy Marialle, sanoo: »ja nimeksi 
pojalle, jonka synnytät, olet antava Jeesus, sil- 
lä hänestä tulee kansansa pelastaja.» Jeesus 
merkitsee näet »vapauttaja, pelastaja». Vasta 
myöhemmin evankeliumissa mainitaan Jeesuk- 
sesta, että häntä mainittiin Kristukseksi eli 
Messiaaksi. Kristus ei siis ollut hänen nimensä, 
vaan syystä tai toisesta hänelle suotu kunnia- 
nimitys. 

Tämä on samalla kielitieteellinen tosiseikka, 
sillä »Jeesus» yksin on substantiivi, joka var- 
sinaisesti kelpaa henkilönimeksi. »Kristus» sitä 
vastoin on verbaalimuoto, adjektiivi, laatusana, 
joka ei sinänsä yksin ole sopiva henkilölle ni- 
meksi. »Kristus» on samassa asemassa kuin 
esim. »suuri»; voimme puhua Aleksanteri suu- 
resta, Pietari suuresta j.n.e., mutta ei yksin 
»suuresta». Kristus (khristos) on kreikankieli- 
nen käännös hebrealaisesta sanasta mashiah 
(messias) ja merkitsee — samoinkuin messias 
—»voideltu». Juutalaiset kuninkaat voideltiin 
öljyllä korkeaan arvoonsa, ja juutalaisten mes- 
siaskäsite oli sentähden »kuningas, jonka Je- 
hova itse oli voidellut.» Kun nyt Jeesusta ni- 
mitettiin messiaaksi eli Kristukseksi oli tämä 
selvä viittaus siihen, että uskottiin hänen ole- 
van se juutalaisten kuningas, jonka Jumala itse 
oli kuninkaaksi asettanut. Ja monen juutalai- 
sen katkera pettymys oli siinä, ettei Jeesuksen 
valtakunta ollutkaan »tästä maailmasta». 

Tärkeämpi tätä kielitieteellistä on kuitenkin 
oleellinen ero Jeesuksen ja Kristuksen välillä, 
sillä jos emme sitä tunne, emme tunne kristin- 
uskon olemusta. Oleellinen ero on näet henki- 
nen tosiseikka, joka selviää kristitylle vasta 
kokemuksen kautta. Siitä voidaan kyllä puhua, 
mutta sanat jäävät sanoiksi, kunnes saavat hen- 
keä ja elämää kunkin yksilön omassa kokemuk- 
sessa. 

Jeesus sai nimen Kristus vasta kasteensa jäl- 
keen. Minkätähden? Mitä merkillistä tapahtui 
kasteessa? 

Sen evankeliumi meille tarkasti selittää, ku- 
vatessaan Jeesuksen oman kokemuksen kasteen 
ohella ja kertoessaan, kuinka Johannes Kastaja 
selvänäköisesti    oli    todistajana  siitä   osallinen. 
 

Korkein henkimaailma avautui Jeesuksen sisäi- 
selle näkemykselle ja (Isän Jumalan) ääni tai- 
vaista kuului: »sinä olet minun rakas poikani, 
jonka tänään olen synnyttänyt.» 

Kasteessa siis syntyi jotakin. Jeesusko? Ei 
suinkaan, koska Jeesus jo kolmekymmentä 
vuotta aikaisemmin oli syntynyt. Vaan mikä se 
syntyi? Niinkuin evankeliumi kertoo: Jumalan 
poika. 

Jumalan poika siis syntyi, mutta missä ja 
millä tavalla? Henkisellä tavalla, fyysillisille 
silmille näkymättömästi Jeesuksen omassa sie- 
h-fssa. 

Tämä on kristinuskon kulmakivi: Jumalan 
poika, joka syntyi Jeesuksen, ihmisen, sielussa. 
Siitä se sai alkunsa, voimansa ja sisällyksensä. 
Vähän kristinuskoa vielä tunnetaan. Luullaan, 
että Jeesus Natsarealainen on historiassa ainoa, 
jota Jumala on pojakseen nimittänyt; otaksu- 
taan kristinuskon olevan siinä, että Jeesusta 
palvotaan Jumalan poikana ja Jumalana, maa- 
ilman ja ihmiskunnan vapahtajana. Ja kuiten- 
kin asia on päinvastoin. 

Kristinusko on uskoa ja luottamusta siihen, 
että Jeesus oli »esikoinen», edelläkävijä, että 
hän ikäänkuin näytti tien ja itse oli tie, toisin 
sanoen, että se, mitä Jeesus sai kokea, voi ja 
täytyy jokaisen todellisen kristityn kokea. Ei 
ole vielä »kristitty» eikä varsinaisesti Jeesuk- 
sen seuraaja se, jota ei Isä Jumala ole pojakseen 
kutsunut. Vasta se totuuden etsijä, joka on kas- 
teen sisäisen kokemuksen läpikäynyt, vasta hän 
on  sanan varsinaisessa  merkityksessä kristitty. 

Kirkko on tehnyt kasteesta ulkonaisen toimi- 
tuksen, jolla kyllä on maagillinen, mutta ei hen- 
kinen merkitys. Mutta ainoastaan henkinen 
kaste on pätevä. Ja henkinen kaste on siinä, et- 
tä ihmisessä syntyy uusi ihminen, jonka Juma- 
la tunnustaa pojakseen. 

Kasteen jälkeen Jeesus oli Kristus eli »voi- 
deltu». Henkisen kasteensa jälkeen on niin- 
ikään jokainen totuudenetsijä, nimittäköön hän 
itsensä sitten kristityksi, rosenkreutsiläiseksi, 
teosofiksi tai mystikoksi, Kristus eli voideltu, 
vaikka hän asiallisessa vaatimattomuudessaan 
ei sitä nimitystä itselleen ota. Uusi ihminen eli 
Jumalan poika on näet hänessä paljon heikom- 
pi niin sanoaksemme, paljon avuttomampi kuin 
Jeesuksessa. Jeesus oli Mestari-sielu ja totuu- 
den etsijä voi olla vihkimyksen tien alkupäässä. 
Ero on karmassa suuri. Mutta henkinen elämä 
on laadultaan sama. 

Oi te vähäuskoiset, jotka epäilette ja epäröit- 
te, nouskaa, rohkaiskaa mielenne, etsikää Juma- 
lan valtakuntaa ja antakaa isän kutsua teidät 
pojikseen! 1921:65—67, 

Miksi vetoaisimme ensimäiseen kristittyyn 
auktoriteettiin ja opettajaan, Jeesukseen Kris- 
tukseen?   Onhan ks R-R 1921:389—394, 

Käytännöllinen okkultismini sisältyy niin 
muodoin Jeesuksen käskyihin ja hänen elämän- 
oppiinsa,   ks salatiede 1921:453—456, 

Jeesus opetti: On olemassa kaksi valtakuntaa 
ks R-R 1921:578—580, 

tulee painaa mieleen Jeesuksen sanat ks Kris- 
tus ja teos liike 1922:38—40, Valon ja varjon 
1922:100—101, 
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tulee seurata Jeesuksen käskyjä sotakysy- 

myksessäkin ks sota 1922:164—165, 
selvittelyä Jeesus-Kristus-kysymyksestä ks 

Mea culpa 1922:264, Joulun sanoma 1922:298, 
Tolstoi 1922:304—305, 

Jeesus Kristus on tietysti ainoa, jonka ihmi- 
syys kohoaa kaikkien entisten aikain sankarein 
yläpuolelle, ja  ks  anteeksianto  1923:83—86, 

oli tehtävä ero Jeesuksen ja Kristuksen välil- 
lä,  ks H. P. B. 1923:315—316, 

ks Gandhi  1924:50, 
Jeesus Kristus y.m. suuret viisauden mestarit 

eivät ole olleet mitään sotapäälliköitä ks aseet 
1924:82, 

ks Kristuksen toinen tuleminen 1925:49, veri 
1925:52, 

joka itse Jeesuksena yhtyi Kristukseen ks 
Mestarikirjeet 1925:100—101, 

Kysymys Jeesuksen personallisuudesta näyt- 
tää olevan vaikeimpia probleemeja ks Apollo- 
nios 1925:189—190, juutalainen 1925:190, oppi 
1925:223, 

kulkea Jeesus Kristuksen jälkiä ks totuus 
1925:241, 251, 259, ks Teosofian joulusanoma 
1925:371—374, teosofia  1926:9—10, 

minun on mahdoton uskoa, että Jeesus Kris- 
tus enää syntyisi maan päälle. Syyt ks I. T. J. 
1926:34—37, 

Jeesuksen käskyjen noudattaminen olisi ih- 
miskunnan pelastus, ks Ouroussow, L 1926:67, 
ks Messias 1926:74, 

Jos siis Jeesus Kristus olisi syntynyt 105 e. 
Kr., olisi hän ollut noin 133 vuotta kuollessaan 
ristinpuulla,   ks teosofia 1926:168, 

lopullisena auktoriteettinani ainoastaan Jee- 
sus Kristusta ks R-R 1926:218—219, 

Jeesus Kristus oli kosmillisen Kristuksen ruu- 
mistuma, ei mikään »maailmanopettaja». Jee- 
sus Kristus ei ruumistu enään, ks I. T. J. 1926: 
242—247, 

ks ihmisen poika 1926:303, Joulukellojen soi- 
dessa   1926:307—310,  helvetti  1926:329—330, 

Jeesus Kristus syntyi ajanlaskumme alussa 
eikä 105 vuotta varhemmin, ks Kristus 1927: 
3—4, 

ks siveysoppi 1927:5—6, 
Jeesus oli ihminen ja korkea vihitty, ks Kris- 

tus 1927:42, 
Jeesuksen väkivaltainen kuolema ei sitä häi- 

rinnyt, ks Kristus 1927:78, Vuorisaarna 1927: 
86—88, 

Missä siis yhdymme rakkauden, veljeyden ja 
yhteisymmärryksen hengessä, siellä Jeesus 
Kristus on meidän luonamme, ks R-R 1927: 
166—168, 

Sanotaan myös, että Jeesus vain laski perus- 
kiven uudelle temppelille tai että hän itse on 
uuden temppelin kulmakivi, ks vuorisaarna 
1927:245—246, 

ks maailmanopettaja 1927:329, 
melkein kuin Jeesuksen tunneruumiin jäl- 

leensyntymä,   ks stigmat 1927:330, 
Jeesus Kristus itse ei ole sotaniekka — — — 

Jeesus avasi kuin uuden aikakauden ihmiskun- 
nalle ks Kristinusko ja  1927:387—394, 

Jeesus Natsarealainen oli nyt Jeesus Kristus, 
ks R-R-teosofia 1928:2, 35, 

selvisi minulle välttämättömyytenä, että Jee- 
 

sus tosiaan ei kuollut vielä ristinpuulla, vaan 
ks Toll 1928:95, 

Jesu v e r k l i g a  d ö d s s ä t t  — — — Mi- 
ten  J e e s u s   kuoli ks  Toll  1928:95, 

ks Kristus 1928:102, 
Tämän keskustelun yhteydessä hän [* P. E.] 

myös puhui Jeesusta Kristusta koskevasta, ih- 
meellisestä näkemyksestään. Jeesus Kristus, 
hän kertoi, yritti muuttaa oloja hiukan helpom- 
miksi ks kesäkurssit 1928:231—232, 

Sitten otamme nimestä lesous kabbalistinen 
arvo, jolloin saamme: i = 10, e = 8, s = 200, 
o = 70, u = 400, s = 200, yhteensä 888. Siis 
Iesous-sanan kabbalistinen arvo kreikankielessä 
on 888. Kabbalistit ovatkin huomauttaneet, että 
jos Mooses tuntisi Jumalan, täytyisi hänen olla 
kuin lesous, sillä 345 + 543 = 888. Tämä on pieni 
kabbalistinen todistus siitä, että Jeesus on suu- 
rin profetoista ja ainoa, joka tunsi Jumalan ko- 
konaan. [* ote esit Vieläkin sanojen tulkintaa, 
ei julk tässä]  1928:237, 

Miten Jeesus on syntynyt? ks kaste 1928: 251, 
309, 

Taas on joulu ovella, valon juhla, vihkimyk- 
sen juhla ja juhla sen ihmisenpojan muistoksi, 
joka antoi sydänverensä ihmiskunnalle. En 
ajattele Golgatan ristiä, vaan sitä työtä, johon 
Jeesus — aikoja ennen Palestinan tapahtumia 
— vihki itsensä. Se työ totuuden puolesta on 
miljoonia vuosia kestävää sydänveren vuodatta- 
mista, sillä se tapahtuu lakkaamattomassa rak- 
kauden osoituksessa sitä ihmiskuntaa kohtaan, 
joka niin vähän vielä siitä rakkaudesta välittää. 

Jeesus Kristus ja muut suuret rakastavat mei- 
tä, mutta rakastammeko mekin heitä? Ovathan 
he ihmisiä, jotka rakkautta odottavat, vaikka 
samalla ovat jumalia, jotka ovat oppineet odot- 
tamaan. 

* 
Onnellista joulua toivotan kaikille lukijoil- 

leni. Olkoon Mestarin rauha teidän kanssanne 
nyt ja aina.   1928:349—350, 

ks bolshevismi 1929:3, 
Onko Jeesus antanut erikoisneuvoja? ks po- 

litiikka  1929:94—95, 
ero Jeesuksen ja kosmillisen Kristuksen vä- 

lillä ks Kristus 1929:140—141, 
Kuolemassaan Jeesus Kristus voitti kuoleman 

ensimmäisenä ihmisistä, ks ylösnousemus 1929: 
143—144,  271, 

ks raha 1929:318—319, Poika 1929:410—416, 
Paavali 1929:439, magia 1929:440, vanhemmat 
1930:79, Valk. Vesjes.k.  1930:80, moraali 1930:94, 

J e e s u k s e n  e l ä m ä ä  koskevia tietoja on 
tavattu — — — 1930:112—114, 

Ei suinkaan Jeesusta olisi voitu laillisesti 
mestata, ellei se olisi tapahtunut väärien syy- 
töksien ja parjauksen nojalla, ks parjaus 1930: 
131—132, 

Kys. Oliko Jeesuksen tappaminen hyödyksi 
henkiselle kehitykselle vai tuottiko se enemmän 
kirousta? Olihan Jeesus kohtalonsa Herra ja 
karman laista vapaa? 

Vast. Jeesus oli karmasta vapaa ja meni va- 
paaehtoisesti kuolemaan. Hän ei vastustanut 
pahaa, vaan antoi tietämättömien ja ymmärtä- 
mättömien ihmisten tappaa itsensä.   Pahan vas-
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tustamattomuus oli uuden elämänymmärryksen, 
uuden liiton ydinnäkemys, ja Jeesus täten joh- 
donmukaisuudessaan antoi meille jumalallisen 
esimerkin. Mutta hänen kuolemallaan oli pal- 
jon suurempi merkitys ihmiskunnalle, koska 
hän kuollessaan voitti kuoleman. Hänen kuole- 
maansa seurasi ylösnousemus, — ja niinkuin 
Paavali sanoo: mitä koko meidän julistuksem- 
me olisi, ellei Kristus olisi ylösnoussut? 1930: 
178, 

Ruusu-Ristin sanoma oli Jeesuksen Kristuk- 
sen elämänoppi, jonka Mestarein julistama teo- 
sofia taas kohotti oikeaan arvoonsa, ks R-R 
1930:187, 

sen jumalallisen valon eteen, mikä Jeesuk- 
sen persoonan kautta loisti kosmillisesta Kris- 
tuksesta,   ks kesäkurssit 1930:265, 

kirkot ovat unohtaneet Jeesuksen sanoman 
taivastenvaltakunnasta. ks uskonpuhdistus 1930: 
330—331, 

ks synti 1930:379, H. P. B. 1931:38—40, 
Jeesus sanoi ryövärille ks tätä 1931:67, 
Jeesus sanoi halvatulle ks sairaus 1931:67, veri 

1931:67, 
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:120—129, 
Jeesus Kristus yksin hävittää t i e t ä m ä t -  

t ö m y y d e n ,  itsekkyyden ja pahuuden kristi- 
kunnan sydämestä,   ks R-R 1931:334, 

Mutta miksi ette usko, että Kristus esiintyi 
Jeesuksena, että Jeesus siis oli Messias — vai 
uskotteko? ks Jouluyö 1931:337—339, 

»Jos Jeesus Kristus tulisi tänään tänne 1932: 
194, 

ks Paavali 1932:201—207, 
J e e s u s  art [* ei julk tässä] 1932:222—226, 

262 muist. 
Muistathan veljeni Jeesuksen sanat: ellette 

tule niinkuin lapset ks kuolema  1932:275—276, 
Onko  J e e s u s    e l ä n y t ?    1932:317—324, 
ks Pietari 1933:145, riivaaja 1933:145, lapset 

1933:177, 
Jeesuksen ja Paavalin auttamiseksi ks uskon- 

puhdistus 1933:200, henki 1934:178, 
Jeesus Kristus on tuon mainitsemamme vel- 

jeskunnan pää.   ks Paavali 1934:181, 
En myöskään usko, että Jeesus, Buddha tai 

joku muu viisas, jos hän tällä hetkellä tulisi 
maailmaan, asettuisi vastustamaan sosiaalisia 
pyrkimyksiä, ks Teosofia ja sosialismi 1934:250 
—257, 286, 

meille selviää mysterio Jeesuksen Kristuksen 
verestä ja lihasta,   ks veri 1934:344—345. 

Jefimoff ks Efimof!, N. 
Jehovah 1928:122, ks bolshevismi 1929:3, raa- 

mattu 1929:124, 1932:  140. 
Jehoshua 
Jehoshua ben Perachja — — — Jehoshua ben 

Joseph ks Kristus 1913:5—6, Jeesus ben Perach- 
ja ks Apollonios 1913:160, Jeesus ben Perakhja 
ks Apollonios 1925:189—190, Jeesus Ben Pandiira 
ks Kristus 1929:140—141, 271, Jehoshua ben Pan- 
dira ks Poika 1929:416, Tämä lyddalainen adepti 
Jehoshua ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:123— 
129, Jehoshua ben Josifa ks Jouluyö 1931:336 
—339. 

Jeremias kehottaa riisumaan aseita ja käy- 
mään vihollista vastaan luottamuksella, ks rau- 
ha 1910:327—328. 

Jerrman, Maria 1927:177, 1932:2, 35. 
Jerusalemin häviö ks maailmanloppu 1907: 

183, maailmanloppu 1910:133, Jerusalemin seu- 
rakunnan toivo oli ks Tolstoi 1910:399—400, Jo 
ensimäinen seurakunta Jerusalemissa alkoi heti 
Kristuksen kuoltua odottaa hänen pikaista pa- 
laamistaan, ks Kristus 1911:285—287, 

uuden Jerusalemin ks rauha 1919:5, 
J e r u s a l - e m i n   s u u t a r i  
Kys. Hiljattain oli spiritistisessä aikakaus- 

kirjassa kertomus Jerusalemin suutarista, miten 
hänet muka olisi nähty Tripolissa; ja oli siinä 
kerrottu monista muista kohtauksista, jotka oli- 
vat tapahtuneet eri vuosisadoilla. Mahtaako 
kertomuksella tästä suutarista olla mitään to- 
dellista luonnetta? Muuten tuntuu asia ihmeel- 
liseltä: kuinka saattaisi ihmisellä olla niin mer- 
killinen karma? 

Vast. En voi sanoa mitään »Jerusalemin 
suutarista» historiallisen henkilönä. Mutta hen- 
kisesti katsoen me kaikki olemme »Jerusalemin 
suutareita», jotka vaellamme täällä maan pääl- 
lä syntyen tänne yhä uudestaan, kunnes .mei- 
dän Herramme ja Jumalamme meidät vapah- 
taa kirouksestamme. Ja fyysillisesti katsoen 
Mestarit ovat »Jerusalemin suutareita» siinä 
merkityksessä, että heidän ruumiinsa elää niin 
tavattoman kauan verrattuna meihin ja meidän 
ruumiiseemme.   1912:496—497, 

ks Topelius 1926:312, jouluyö 1931:338—339. 
Jesaja, Jesaias 65:17—25 ks Kaita tie 1907:59 

—61,  sijaissovitusoppi  1913:99—100, 
»Mutta minä herätän hänet pohjoisesta, ja 

hän tulee —»  (Jesaja, 41:25)  1930:159. 
Jesebel, kuningatar ks Historia uudistuu 1910: 

79. 
Jesuiitat 
ks sota 1917:199—201, itsemurha 1924:206—209, 
puhuu jesuiitoista ja niiden yhteydestä poli- 

tiikkaan y.m. kanssa,   ks H. P. B. 1925:289—298. 
Jezirah  1928:121,  169, 238. 
Jinarajadasa, C. 
1907:167,   1912:149, 

K r i s t u s  ja B u d d h a  sekä muita kerto- 
muksia, kirj. C. Jinarajadasa. Hinta Smk. 1:—, 
sid. 2:— Erinomaisen viehättävä kertomuskirja, 
jota lapset lukevat ainakin yhtä mielellään kuin 
aikuiset. 1913:462, Suom. V. H. V. Tämä on ko- 
koelma kertomuksia, todella viehättävän runol- 
lisia pikkukuvauksia todellisuudesta, joita ken 
tahansa suurimmalla mielihyvällä voi lukea. 
1913:472,  1914:94, 

Uusia kirjoja on taas ilmestynyt. Uus-uskon- 
nollinen Kustannusliike O.Y. on julkaissut uu- 
den kirjasen C. Jinarajadasalla: Mitä me 
t u l e m m e  o p e t t a m a a n ,  joka puhuu rak- 
kaudesta, joka on voimaa, kauneudesta, joka on 
iloa, ja toiminnasta, joka on elämää. Hinta 75 
p.   1917:157, 481, 

Lukiessani Mr. Jinarajadasan kirjotusta »Teo- 
sofia  ja  ihmisveljeys»   (katso  Tietäjän  maalis-
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kuun vihkoa), tulin ajatelleeksi sitä väittelyä 
Teosofisen Seuran työstä ja tehtävästä, jota Tie- 
täjässä käytiin pari kolme vuotta sitten. Olim- 
me aivankuin jakautuneet kahteen leiriin. Jyr- 
kimmin lausuttuna oli toisen leirin tunnuslau- 
seena: T. S:n on otettava osaa yhteiskunnallis- 
valtiolliseen työhön, sillä siihen T. S:n veljeys- 
pykälä sitä velvottaa, — toisen taas: T. S:n on 
pysyttävä loitolla kaikesta yhteiskunnallis- 
valtiollisesta puuhasta, sillä T. S:n veljeyspy- 
kälä velvottaa sitä ennen kaikkea toteuttamaan 
veljeyttä omassa piirissään; silti tietysti teoso- 
fit yksilöinä toimivat teosofisesti kaikilla elä- 
män aloilla. Tämä jälkimäinen oli m.m. minun 
kantani. 

Moni Tietäjän lukija, joka muisti tuota van- 
haa väittelyä, kysyi varmaan itseltään: mille- 
kähän puolelle Mr. Jinarajadasa olisi kallistu- 
nut? Ja kirjotusta silmäiltyään hän ehkä ajat- 
teli, että Mr. Jinarajadasa luultavasti olisi aset- 
tunut niiden puolelle, jotka vaativat, että teo- 
sofein yhtenä miehenä oli antauduttava yhteis- 
kunnalliseen työhön veljeyden nimessä. Terot- 
taahan »Teosofia ja ihmisveljeys»-kirjotuksen 
tekijä lukijainsa mieleen, että » k ä y t ä n n ö l -  
linen työ on välttämätön teosofisessa elä- 
mässä ja se päivä, jolloin teosofi ei ole tehnyt 
mitään veljeyden hyväksi, on tuhlattu päivä 
hänen ikuisessa elämässään» (s. 74). Ja kun li- 
säksi ottaa huomioon, että Mr. Jinarajadasa pe- 
rustaa väitteensä Teosofisen Seuran toisen Mes- 
tari-perustajan omiin sanoihin, tuntuu siltä 
kuin hänen esittämänsä kanta olisi »ainoa oi- 
kea »teosofisesti katsoen. 

Kuinka lienee? Voidaksemme muodostaa it- 
sellemme mielipiteen tästä kysymyksestä täytyy 
meidän päästä selville kahdesta asiasta: 1) mi- 
kä on Mestarin kanta T. S:n työn suhteen? ja 
2)  mikä on Mr. Jinarajadasan kanta? 

Lukekaa Mestarin kirje tarkkaan. Huomat- 
kaa, että sitä kirjettä ei täydellisesti ymmärrä, 
ellei ota huomioon, mistä se aiheutui. Erittäin 
tärkeätä on sentähden tarkata, mitä Mr. Jina- 
rajadasa kertoo kirjeen esihistoriasta (s. 68). 
Selvyyden vuoksi voin tähän lisätä, että Sin- 
nettin kirja The O c c u l t  World, joka tois- 
taa Mestarin kirjeen, kertoo nimenomaan, että 
Sinnett ja hänen englantilaiset ystävänsä ehdot- 
tivat Madame Blavatskyn välityksellä kirjeessä 
Mestarille, että Teosofisesta Seurasta muodos- 
tettaisiin jonkunlainen okkultissielutieteellinen 
yliopisto, joka kasvattaisi muutamia halukkaita 
ja sopivia länsimaalaisia salatieteen adepteiksi. 
Tätä ajatusta torjuen ja sitä itsekkääksi leima- 
ten Mestari kirjotti kirjeensä. 

Mihin Mestari siis kirjeessään tähtäsi? Siihen, 
että teosofinen sanoma ei ollut vain tiedemiehiä 
varten, ei edes yksinomaan sivistyneitä varten, 
vaan k a i k k i a  — sekä ylhäisiä että alhaisia, 
sekä rikkaita että köyhiä, sekä kristityitä että 
pakanoita, sekä valkoihoisia että tummanvärisiä 
varten. Siinä tuli näkyviin ihmisten veljeys, sillä 
tavalla palveli Teosofinen Seura kaikkia yksi- 
löitä, kaikkia kansoja, koko ihmiskuntaa, ettei 
se tehnyt mitään eroa sukupuolen, yhteiskunta- 
aseman, kansallisuuden, rodun tai värin nimes- 
sä, vaan julisti sanomansa, uuden totuuden 
evankeliuminsa  k a i k i l l e .    Sanoohan  Mestari 
 

suoraan: »Maailman siveelliset ja henkiset kär- 
simykset ovat tärkeämmät, ja kaipaavat apua 
ja parannusta enemmän kuin tiede meiltä kai- 
paa apua minkään tutkimuksen alalla» (s. 72). 
Ei Mestari puhu mistään yhteiskunnallis-poliit- 
tisesta työstä, ei hän sekota Teosofisen Seuran 
työtä minkäänlaiseen sosialistiseen puuhaan yh- 
teiskunnan taloudellisten olojen parantamiseksi, 
hän puhuu vain maailman s i v e e l l i s e s t ä  
ja h e n k i s e s t ä  tilasta, hyvin tietäen, että 
jos se saadaan kohoamaan, silloin taloudelli- 
nenkin asema itsestään tasaantuu ja nousee. 

Kun Mestari kirjotti tuon kirjeensä, silloin 
ei teosofian sanomaa vielä oltu levitetty maail- 
malle. Madame Blavatsky oli julkaissut Ame- 
rikassa Isis U n v e i l e d  -teoksensa, mutta se 
ei ollut vielä tehnyt teosofiaa tunnetuksi. Vasta 
Mr. Sinnettin kirjat tekivät teosofian länsimail- 
la tunnetuksi. Ja Mr. Sinnettin kirjat (The 
O c c u l t  World ja E s o t e r i c  Budd- 
hi s m) esittivät maailmalle juuri niitä opetuk- 
sia, joita Mr. Sinnett kirjeenvaihdossaan Mes- 
tarin kanssa oli tilaisuudessa häneltä saamaan. 
Silloisia oloja ei sentähden saata muitta mut- 
kitta verrata nykyisiin. Nykyään on teosofian 
sanomaa julistettu miltei kaikille kansoille ja 
kaikilla kielillä. Teosofinen Seura, jolle an- 
sio lankeaa tästä saavutuksesta, on siis noudat- 
tanut Mestarin neuvoa, luopuen itsekkäistä 
suunnitteluista ja palvellen ihmiskunnan pa- 
rasta. 

On niin muodoin aivan väärin arvostella hal- 
ventavasti teosofista työtä, pitää tähänastisia 
saavutuksia mitättöminä ja väsyneesti valittaa, 
etteivät teosofit »mitään tee» veljeyden hyväk- 
si. Kaikki tähänastinen teosofinen työ aattei- 
den levittämiseksi on ollut ja on juuri sitä työtä 
veljeyden nimessä ja ihmiskunnan hyväksi, jo- 
hon Mestarikin meitä on kehottanut. 

Entä Mr. Jinarajadasa? Onko hän erehtynyt 
Mestarin tarkotuksen suhteen? En sitä usko, 
mutta jollei hän ole käsittänyt Mestarin tarko- 
tusta edellä esittämälläni tavalla, rohkenen sa- 
noa, että hän on erehtynyt. Kuitenkin minusta 
näyttää, että Mr. Jinarajadasalla on samanlai- 
nen käsitys T. S:n työstä ja tehtävästä kuin 
minullakin. Puhuessaan ihmiskunnan veljeydes- 
tä ja viitaten siihen, että koko meidän aikam- 
me kulkee »kansanvaltaisuutta» kohti, hän pai- 
nostaa, kuinka suureksi hyödyksi ja avuksi teo- 
sofinen elämänymmärrys ja teosofiset ihanteet 
ovat maailmalle tässä uudessa elämässä, johon 
ihmiskunta on astumaisillaan, mutta sanooko 
hän, että meidän teosofein pitäisi liittyä Teoso- 
fisena Seurana suuriin taloudellisiin ja valtiol- 
lisiin liikkeisiin ja puolueihin ja siten vaikut- 
taa niihin »nostavasti»? Ei suinkaan. Hän on 
epäilemättä siksi järkevä ja käytännöllinen 
mies, että tietää Teosofisen Seuran äänen heik- 
kona ja pienenä ilman muuta hukkuvan maail- 
man suurten puolueiden meluun ja pauhuun. 
Hänen neuvonsa Teosofiselle Seuralle on sen- 
tähden sama kuin se neuvo, minkä minä väit- 
telyssä v.  1916 annoin, — ja näin se kuuluu: 

N i i n p ä  t ä y t y y  m e i d ä n  t e o s o f i e n  
o m i s s a  r a j o t e t u i s s a  t o i m i n t a p i i -  
r e i s s ä m m e  t o t e u t t a a  t u o t a  (Juma- 
lan)   t a h t o a    ja  m e i d ä n   t e h t ä v ä m m e
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on n i i n k u i n  M e s t a r i e n  M e s t a r i  on 
s a n o n u t :  » v a l m i s t a a  m u o t o  ja an- 
taa   e s i m e r k k i »    (s.   73). 

Loppujen lopuksi tulen siis siihen, että Mr. 
Jinarajadasa, jos hän v. 1916—1917 olisi otta- 
nut osaa meidän väittelyymme, ei olisikaan kal- 
listunut »toiselle» puolelle, vaan kannattanut 
minun kantaani. 1919:153—156, 

ks Sinnett  1923:165—166, 
Teosofisen Seuran varapresidentti Mr. Jinara- 

jadasa, syntyään hindu, vierailee Helsingissä 
syyskuun puolivälissä.  1923:238, 

Teosofisen Seuran varapresidentti, Mr. Jina- 
rajadasa, vieraili rouvineen Helsingissä syys- 
kuun puolivälissä. Hän piti useampia julkisia 
luentoja ja herätti paljon mielenkiintoa Hel- 
singin yleisössä sekä rauhallisella ja vakuutta- 
valla esiintymisellään että järkeen menevillä 
sanoillaan. Siinä tilaisuudessa, Suomen T. S:n 
vastaanottokokouksessa, jossa minun oli onni 
olla läsnä, hän esim. lausui ajatuksen, joka lie- 
nee kaikunut oudolta monen T. S:n jäsenen 
korvissa. Mr. Jinarajadasa sanoi näet: »Tiet 
Mestarein luo ovat monet. Teosofinen Seura on 
ainoastaan yksi teistä.» 

Mr. Jinarajadasa on niin sanoakseni teosofi- 
nen kulttuuripersonallisuus. Hänen uskonnolli- 
set ja poliittiset näköalansa ovat yleismaailmal- 
liset, samalla kun hän antaa myötätuntonsa ja 
harrastuksensa jokaisen kansan erikoistehtä- 
välle. Hänessä ovat onnellisella tavalla yhty- 
neet itä- ja länsimaat; idän rauhallinen viisaus 
on antanut kättä lännen tarmokkaalle toimin- 
nanhalulle. Annie Besant on epäilemättä vali- 
koinut oikean miehen Teosofisen Seuran vara- 
presidentin vastuunalaiseen virkaan. 

Vierailun viimeisenä päivänä oli minulla tun- 
nin kestävä keskustelu Mr. Jinarajadasan kans- 
sa. Toivon, että keskustelu jätti häneen saman 
tunnelman kuin minuun: aika oli liian lyhyt. 
Emme ehtineet puhua tyhjentävästi yhdestä- 
kään asiasta, ja kuitenkin meidän olisi pitänyt 
pohtia juurta jaksain useampia teosofiselle käy- 
tännölle tärkeitä kysymyksiä, joita meidän nyt 
oli pakko sivuuttaa vain parilla huomautuk- 
sella. 

Olin ajatellut, että Mr. Jinarajadasa olisi tah- 
tonut kuulla tarkempia tietoja Ruusu-Risti- 
seuran synnystä ja suhteesta Suomen Teosofi- 
seen Seuraan, ja varmasti olisimme niistä asiois- 
ta enemmän jutelleet, jos aikaa olisi riittänyt. 
Nyt Mr. J. ehti lausua vain pari ajatustaan sii- 
tä kysymyksestä. Hän sanoi ensin: »tarpeeton- 
ta teidän oikeastaan oli jakautua kahtia; olisit- 
tehan voineet muodostaa kaksi teosofista liit- 
toa eli osastoa Suomessa.» Kun tähän huomau- 
tin, että meidänkin, ruusuristiläisten, alkupe- 
räinen aikomus oli samankaltainen, sanoi Mr. J.: 
»niin, mutta valitsemanne nimi — Okkultinen 
Osasto — oli mahdoton.» Tähän vastasin hie- 
man hämmästyneenä, että nimi ei suinkaan ol- 
lut lopullinen, se oli aivan tilapäinen ehdotus. 
Pienen vaitiolon jälkeen Mr. Jinarajadasa sit- 
ten iloisen rohkaisevasti lisäsi: »mutta olihan 
kuitenkin paras, että erositte. Siten teillä on 
itsellänne  vapaammat  kädet.     Teillä  on  suuri 
 

tehtävä Suomessa, ja toiselta puolen Suomen 
Teosofinen Seura vapaammin saa kulkea omia 
teitään.    On nähkääs ihmisiä — T. S:n jäsenet, 
— jotka vastaanottavat korkeimman inspiratsio- 
ninsa Mrs. Besantin kautta, ja taas on ihmisiä 
— Ruusu-Ristissänne, — joiden korkein inspi- 
ratsioni tulee P. E:n kautta.» 

Näitä seurojemme asioita koskettelimme, ku- 
ten sanottu, vastoin odotustani vain ohimennen, 
koska Mr. Jinarajadasalla oli toinen kysymys 
mielessään. Olimme tuskin ehtineet tervehtiä, 
ennenkuin Mr. J. pyysi minua kertomaan jota- 
kin Suomen deevasta. Yllätykseni lienee ku- 
vastunut kasvoistani, koska hän vakavan kohte- 
liaasti heti selitti: »puhukaa aivan vapaasti, 
Mr. Ervast. En ole mikään skeptikko. Uskon 
täydellisesti, että te olette kosketuksessa Suo- 
men kansallishaltian kanssa.» Näin veljellisen 
ja myötätuntoisen alustuksen perästä en osan- 
nut muuta kuin taipua vieraan tahtoon, ja ryh- 
dyin siis kuvaamaan joitakuita piirteitä Suo- 
men deevan luonteesta ja tehtävästä. Kun sil- 
loin m.m. väitin, että kansallishaltiamme on 
Kristuksen (ja Buddhan) seuraaja, joten hän 
esim. ei hyväksy väkivaltaa eikä sotaa, syntyi 
meillä pieni sananvaihto sodan ja rauhan kysy- 
myksestä. Mr. Jinarajadasa oli tietysti Mrs. 
Besantin kannalla, ja sentähden meillä oli eriä- 
viä mielipiteitä Teosofisen Seuran ja teosofein 
velvollisuuksista ja mahdollisuuksista. »Ajatel- 
kaa», minä sanoin, »jos Teosofisen Seuran kaik- 
ki jäsenet maailmansodan aikana olisivat usko- 
neet veljeyteen ja kieltäytyneet menemästä so- 
taan tai asettumasta kummankaan taistelevan 
puolelle, — eikö se olisi ollut suuremmoinen 
voitto?» — »Luuletteko todella?» sanoi Mr. Ji- 
narajadasa epäillen. »Eihän T. S:n jäseniä ol- 
lut kuin kourallinen ihmisiä; neljäkymmentä- 
tuhatta, ja sotivien lukumäärä nousi kymmeniin 
miljooniin. Mitä luulette teosofein voineen 
semmoisella menettelyllä vaikuttaa?» — »En 
ajattelekaan näkyväistä hyötyä, vaikka emme 
saa laskuista unohtaa pois niitä miljoonia, jotka 
olisivat hämmästyneet teosofein esimerkkiä ja 
seuranneet sitä. Ajattelen asiaa aatteellisesti. 
Otaksukaamme vaikka, että suuri joukko olisi 
kuollut marttyyrikuoleman aatteensa ja us- 
konsa puolesta. Heidän vaikutuksensa toisella 
tasolla, kuoleman jälkeen, olisi ollut ylen voi- 
makas.» Tuntui siltä, että Mr. Jinarajadasa ei 
ollut ajatellut asiaa ennen tältä kannalta, ja 
keskustelumme kääntyi toisaanne. 

Erotessamme rakastettava vieras valmisti mi- 
nulle iloisen yllätyksen, kertoessaan minulle 
terveiset Mrs. Besantilta. »Sanokaa Mr. Ervas- 
tille», oli Mrs. Besant pyytänyt, »että pidän hä- 
nestä niinkuin ennenkin.» Tästä tunsin itseni 
sangen kiitolliseksi ja onnelliseksi ja pyysin 
Mr. Jinarajadasaa viemään minulta samanlaiset 
terveiset Mrs. Besantille. »Minäkin rakastan 
häntä», sanoin, »samalla rakkaudella, jolla aina 
olen häntä rakastanut. Olen tosin eri mieltä 
monissa periaatteellisissa kysymyksissä ja lau- 
sun myös aina eriävät ajatukseni...» — »Se- 
hän on luonnollista», vastasi Mr. Jinarajadasa, 
»eikä Mrs. Besant sitä paheksu...» 

Kaiken kaikkiaan mieltä virkistävä keskus- 
telu, joka jätti jälkeensä onnellisen muiston, 
vaikka samalla suuren tyhjän aukon sydämeen,
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kun emme ehtineet asioita tyhjentävästi pohtia. 
1923:283—285, 317, 

ks Mestarikirjeet 1924:42—45, 118, Mestarikir- 
jeet 1925:97, teosofia 1926:163—169, teosofia 1926: 
217, I. T. J. 1926:246, 1930:265—267, 1932:168, 
1934:311. 

Joanna Southcott, ks Southcott, J. ks myös 
Panacea 

Job, ks raamattu  1909:302. 
Jod, hee, vau, hee, 1928:122,  169. 
Joel, profeetta 
Joel ennustaa sovinto-oikeutta riidan ehkäi- 

semiseksi,  ks rauha 1910:327—328. 
Joensuu 1908:383, 1909:38, 1910:175, 328, 361, 

1911:347, 1912:150, 204, 1913:6, 364, 461, 1916:192, 
1917:395,  1918:19. 

Johannes, apostoli 
ks näyt 1905:215—216, 1907:114, 140, 1908:185, 

1909:41, joulul:9, ks Tolstoi 1910:400, 1912:63, 
evankeliumit 1913:59, 357, 1915:240, ks Jeesus 
art Oliko 1918:233, Kristus ja Logos 1919:150, 
teosofia 1926:168, Vuorisaarna 1927:88, 328, 1932: 
19—22,  224—226,  262. 

Johanneksen evankeliumi teosofian valossa, 
kirj. J. R. H. ks tätä 

Johannes Kastaja 
ks jälleensynt 1905:144, 1906:271, uskonpuhdis- 

tus 1909:42, Historia uudistuu 1910:79, Kaila, E. 
1910:80, Mooses 1911:249, jälleensynt 1912:498. 
1917:5, jälleensynt 1919:295, Jeesus 1921:66, veri 
1925:50—51,  1929:271. 

Johannes Kotipelto nimimerkki ks J. R. H. 
Johansson, Axel 
Jumalan sana kieltää sodan. Re- 

serviluutnantti Axel Johansson Ruotsissa on 
kuninkaalta anonut eroa virkatoimestaan lai- 
vastossa, esittäen syyksi uskonnollisen vakau- 
muksensa, jonka hän on saavuttanut monta 
vuotta raamattua tutkimalla. »Maailman kurja 
tila, joka ilmenee järjettömässä maailmanso- 
dassa, jota jatketaan vastoin kaikkea tervettä 
ihmisjärkeä, on minulle selvittänyt, että kaikki 
inhimilliset mielettömyydet sekä yksilöiden 
että kansojen elämässä johtuvat puutteellisesta 
Jumalan sanan tottelemisesta.» Tähän sopii ver- 
rata, mitä P. E. sanoo äsken ilmestyneessä bros- 
hyyrissaan »Mitä opimme sodasta ja vallanku- 
mouksesta?» 1917:339—340. 

Johansson, F. A. 1905:2, 117, 1907:225, 234, 
1908: 
124, 187, 313, 348, 380,  1913:222,  1924:224. 

Johansson, Hilda 1909:368, 1910:396, 1911:316, 
348. 

Johdonmukaisuus ks ajattelu  1912:498. 
Johnson, Nicholas 1921:395. 
Johtajan  osasto 
Lukijoille. 
Onko Ruusu-Risti tänä vuonna vastannut toi- 

veitanne — edes jossain määrässä? Onko leh- 
temme uusi osasto — looshiosasto — miellyttä- 
nyt teitä? 

Tahtoisitteko, että aikakauskirjamme edelleen 
jatkuisi tämmöisenä? 

Olisitteko valmiit uhraamaan jotakin sen 
puolesta? 

Mitä sanoisitte, jos sen ohjelma vielä laajen- 
tuisi? Jos näihin kahteen osastoon lisättäisiin 
vielä kolmas: johtajan osasto? Ensimäinen on 
yleinen osasto, toinen on looshiosasto, kolmas 
olisi johtajan osasto, jossa ensi aluksi julkais- 
taisiin kirjoina P. E:n julkaisemattomia luen- 
tosarjoja. Ensi vuoden alusta otettaisiin taas 
ensimäisen osaston ohjelmaan »Toimittajalta» 
pakinat, joita monet ovat tänä vuonna lausuneet 
kaipaavansa. 

Mitä sanoisitte, jos Ruusu-Risti siten laajen- 
tuisi ainakin 64-sivuiseksi ja — jos sen hinta 
koroitettaisiin sadaksi markaksi, ulkomailla 
kolmeksi dollariksi? 

Tämä on lukijapiirin ja toimituksen yhtei- 
nen asia, sillä yksin toimitus ei kykene tuumaa 
toteuttamaan. Jos vähäinenkin määrä tilaajia 
jäisi pois, olisi yritys toimitukselle mahdoton. 
Sentähden on pantava toimeen yleinen äänes- 
tys. 

Jos tunnette innostuvanne tästä suunnitel- 
masta, allekirjoittakaa silloin nimellänne oireel- 
linen äänestyslippu ja lähettäkää se avonaisessa 
40 pennin postimerkillä varustetussa kuoressa 
Ruusu-Ristin toimitukselle, os. Hyvinkää, Pil- 
pala. Tehkää suosiollisesti se heti, sillä toimi- 
tuksen täytyy päättää asiasta ennen lokakuun 
loppua. 

Ruusu-Ristin   toimitus.   1928:265, 
RUUSU-RISTI  1929. 

Vox populi  vox Dei. 

Kansan ääni on puhunut; kysymys on rat- 
kaistu. 

Tuleeko siis Ruusu-Ristin hinta kohoamaan 
ensi vuonna? 

Ei, Ruusu-Ristin hinta pysyy samana kuin tä- 
hänkin saakka: Smk. 50:— Suomessa, ulkomaille 
2 dollaria vuodessa. 

Noin 20 %, tilaajista äänesti viime kuussa lä- 
hetetyllä lipulla Ruusu-Ristin laajentamisen ja 
hinnan koroituksen puolesta, mutta 80 o/„ ilmaisi 
vaikenemisellaan, etteivät, kykenisi niin suu- 
reen uhraukseen lehden hyväksi, vaikka se eh- 
kä monelle  olisikin  ollut mieluista. 

Toimitus on sanomattoman kiitollinen niille, 
jotka äänestivät myönteisesti, ja valittaa, ettei 
se kykene toteuttamaan suunnitelmaa P. E:n 
teosten julkaisemiseksi. Painovalmiina on muu- 
tamia luentosarjoista muodostettuja kirjoja: 
Mestarit ja teosofinen liike; Pari 
päivänkysymystä; Vesimiehen mer- 
kissä; Kiusausten koulussa y.m., jot- 
ka nyt jäävät odottamaan aikaansa. Ilolla voim- 
me kuitenkin mainita, että Kiusausten 
koulussa ilmestyy kirjana jouluksi Mysti- 
calla, erään uutteran työntekijän ja ystävän 
avustuksella.1) 

Toimitus on myös kiitollinen niille, jotka vai- 
tiolollaan äänestivät kielteisesti, sillä he nos- 
tivat käden käänteessä toimittajan Don Quijote- 
 

1)  [*J. R. Hannula] 



Johtajan osasto — 54 — Johtajan osasto 
 
maisen idealismin rantakiveltä alas todellisuu- 
den tasaiselle ja turvalliselle tantereelle, saa- 
den hänet herttaisesti hymyilemään omalle ala- 
kuloiselle ritarihahmolleen. 

Toimitus ei kyllä koskaan ole pitänyt Ruusu- 
Ristiä minään Rosinantena, joka kantaisi sitä 
läpi vaaranalaisen maailman. Toimitus ei yleen- 
sä elä unelmien maailmoissa, ja tuulimyllyjä se 
mieluummin nimittää tuulimyllyiksi kuin gi- 
ganteiksi eli jättiläisiksi. Mutta toimitus on aina 
uskonut, että se Ruusu-Ristillään vielä maail- 
mankin voittaa, kunhan se ensin saa nämä 
Suomen vaot kynnetyksi, — ja se usko on vai- 
kea siltä riistää. 

Niin, aikakauskirjamme on kyntöaura, ja sillä 
on yksi hevonen edessä, vaikka oikeastaan pi- 
täisi olla kaksi. Mutta hyvän tuulen puhaltaes- 
sa ja maan maatessa kuohkeana on työtä tehty 
yhdelläkin. Ja tehdään edeskinpäin, kunnes 
jumalat lähettävät toisen hevosen. Jos sattuu 
kanto vastaan, pysähdytään ja nostetaan este 
tieltä. 

Siis: tilauslista asiamiehiä varten jaetaan tä- 
män numeron mukana ja sininen tilauskortti 
ensi kuussa. Mutta muuten puhumme joulu- 
kuun numerossa yhtä ja toista ensi vuoden uu- 
tuuksista. 

R u u s u - R i s t i n   t o i m i t u s .    1928:303—306, 
Lokakuun äänestyksen johdosta, jonka tulok- 

sesta kerroin marraskuun Ruusu-Ristissä, olen 
saanut muutamia niin ystävällisiä ja rohkaise- 
via kirjeitä, etten osannut muuta kuin tehdä ai- 
van uuden päätöksen ensi vuoden Ruusu-Ristin 
suhteen. 

Tahdon ensin painattaa tähän otteita kuu- 
desta  kirjeestä  aikajärjestyksessä. 

Ensimäisestä: 
» K a n n a t a n  suunnitelmaa Ruusu-Ristin 

laajentamiseksi, — ehkenpä siinä sitten on en- 
tiseen tapaan ja Tietäjän tapaan enemmän yk- 
sinkertaisia ja yksinäisyydessä teosofiaa har- 
rastavia varten, jotka eivät ymmärrä kaikkea 
korkeasti oppineempien tavoin. Toimittajan 
kirjeitä olen kaivannut. 

»Olen yksi pienimmistä, enkä edes jäsen, äl- 
köön sanoilleni annettako mitään merkitystä, 
lausuin vain mielipiteeni harrastajien puolesta, 
koska tilaisuus sattui. Kirjailija Ervastille olen 
paljosta kiitollinen». 

Toisesta: 
»Ruusu-Rististä olisi Vapaamuurari erotet- 

tava eri niteeksi ja lähetettävä R. R:n mukana 
ainoastaan niille, jotka sen tilaavat. Sen hin- 
naksi sopisi esim. Smk. 25:—. Sen tilaisivat 
kaikki vapaamuurarit sekä kukin looshi kirjas- 
toansa varten. Se olisi looshilehtenä ja siinä, 
paitsi tavallisia kirjoituksia, olisi myös kysy- 
mys- ja vastausosasto, looshikuulumisia y.m. 

»Nykyisellään se on vain painamassa Ruusu- 
Ristiä, joka edelleenkin pitäisi olla samoin kuin 
ennenkin lehti, jota voi tarjota kelle hyvänsä. 
Siinä voisi olla silloin erikseen luento-osasto, 
jonka voisi erottaa vuoden lopussa ja sidotut- 
taa joka haluaa eri kirjaksi. 

»Toimittajan-osasto olisi hyvä olemassa ku- 
ten  ennenkin lehden alkupuolella.  Varsinaisen 
 

Ruusu-Ristin hinta voisi olla Smk. 75:— ja yh- 
dessä Vapaamuurarin kanssa tilattuna Smk. 
100:— 

»Tätä erottamisesitystäni perustelen sillä, että 
minulla on kokemusta siinä, että Vapaamuura- 
ria eivät lue muut kuin ne, jotka ovat muura- 
reita. Muille se on liian raskasta ja epäintre- 
santtia luettavaa, lukuunottamatta sellaisia ker- 
tomuksia kuin Meksikon Rosenkreuziläinen, 
Vapaamuurarin ottopoika j.n.e. 

»Kaiken kaikkiaan ei tämä minun esitykseni 
ole muuta kuin minun mielipiteeni, jonka olen 
saanut seuratessani asioita sivulta päin. Omasta 
puolestani kyllä tyydyn siihen mitä toimitus 
hyväksi näkee meille antaa. Sen vuoksi palau- 
tan myös äänestyslipun myönteisellä vastauk- 
sella.» 

Kolmannesta: 
»Olen kerran ennen maininnut, että olisi suo- 

tava, että Ruusu-Risti sisältönsä puolesta tulisi 
entisen Tietäjän kaltaiseksi, s.o., että siihen tu- 
lisi toimittajan osasto T o i m i t t a j a l t a  ja 
sitten sellainen osasto, jossa olisi kirjoituksia 
eri henkilöiltä tai niiden puutteessa suomen- 
noksia toisista lehdistä, kertomuksia toisista 
veljesseuroista täällä Europassa ja myöskin, 
mikäli sanottavaa olisi, muistakin maista. Sit- 
ten olen usein kuullut lausuttavan toivomuk- 
sia siitä, että osasto Mitä m u u a l l a  t i e d e -  
tään olisi hyvin suotava. Siinä lyhyesti mai- 
nittaisiin tapahtumista siellä täällä henkisissä 
liikkeissä ja yksityisten henkisten ihmisten 
joukossa. 

»Tämän jälkeen voisi olla Vapaamuurari- 
osasto, mutta saisi se olla koko lailla pienempi, 
esim. 2 sivua tai jotenkin niin. Suunnilleen 
niinhän  oli  Tietäjässäkin Nuorten  osasto. 

»Näin ollen luulen varmasti, että tilaajamäärä 
sangen suuresti lisääntyisi. Olen niin monelta 
kuullut sen lausunnon, että kun on saanut yh- 
den uuden tilaajan lehdellemme, on vastaus 
seuraavan kerran ollut: se on niin yksipuolinen 
ja käsittelee asioita, joita ei jaksa seurata. Kyl- 
lähän tietysti on toisinkin päin lausuntoja, mut- 
ta jotka lausuvat toisin, he jo ymmärtävät 
R. R:n sisältöä ja järjestöämme, ja he kyllä ti- 
laavat lehden, vaikkakin sen sisältö tulisi mo- 
nipuolisemmaksi. Arvelen tätä siltä kannalta, 
että luulisin sekä lehdelle että asiallemme ole- 
van eduksi lehden mahdollisimman suuren le- 
vikin. Jäsenten kannaltahan tietysti on hyvä, 
että lehden sisältö on mahdollisimman keskit- 
tynyt R. R-aatteen asioihin, mutta onkohan se 
silloin mahdollisimman suuri verkko, jonka las- 
kemme sieluja  nostamaan valoa kohti. 

»Sitten vielä eräs seikka. Eikö voisi R.R:n 
hinnan suhteen tehdä niin, kuin jo osin on ko- 
keiltu, että lehti maksaisi jäsenille — niille, 
jotka sen mielellään tekevät, — Smk. 100:— ja 
ei-jäsenille Smk. 50:—? Tämä siksi, että saatai- 
siin ei-jäsenille levikkiä. Sata markkaa luulen 
olevan kutakuinkin vaikean ulkopuolisilta 
ssada. 

»Olen näin esittänyt typerän mielipiteeni. 
Toimitus parhaiten tietää, miten on menetel- 
tävä.» 

Neljännestä: 
»Tilaan täten 35 kpl. Ruusu-Ristiä v. 1929 eh-
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dolla, että lehti saapi toimituksen ehdottaman 
muodon. 

»Toivoisin hartaasti, että lehden laajentumis- 
suunnitelma toimituksen ehdotuksen mukaan 
toteutuisi. Samalla kuin lehti tässä asussaan 
tuottaa valoa asiaa harrastaville, se myöskin tu- 
lee sisällöltään arvokkaaksi aikakausjulkai- 
suksi.» 

Viides  on julkaistava kokonaisuudessaan: 
»Ruusu-Risti-aikakauskirjamme laajentamis- 

suunnitelman puolesta. Koska viesti on kerto- 
nut Ruusu-Ristin tämän vuoden 8:nnessa (loka- 
kuun) numerossa esitetyn laajennusaikeen uh- 
kaavan äänestyksen perusteella raueta, pyy- 
dämme vaikkapa yhdennellätoista hetkellä 
muutamin sanoin korostaa tuon laajennuksen 
suotavuutta. 

Tilaushinnan kasvaminen entisestään kaksin- 
kertaiseksi saattaa kyllä ensi katsannolla mo- 
niakin säikäyttää, mutta kun harkiten otamme 
huomioon sen Johtajan lupaaman mieskohtai- 
sen lisän, minkä tuota 50 mkn vuotuista lisä- 
uhrausta vastaan saisimme, niin pitäisi meidän 
omanarvontuntomme kannustaa meidät osoit- 
tamaan, että tuonvertaiseen ponnistukseen ai- 
nakin pystymme, ellemme suurempaankaan. 
Siitähän koituisi vain viiden markan lisämeno 
‘kutakin niitä vuoden kymmentä kuukautta 
kohden, joina aikakauskirjamme ilmestyy, ja 
vuoden päiville jaettuna tekisi se vajaat 14 pen- 
niä — minkä luulisi jokaisen voivan supistaa 
muista päivämenoistaan. Jos se kuitenkin joil- 
lekin näyttäisi ylivoimaiselta, olisi varakkaam- 
milla veljillä siinä tapauksessa sopiva tilaisuus 
osottaa veljellisyyttä käytännössä maksamalla 
yhteisesti ryhmässään ja paikkakunnallaan hei- 
dän puolestaan tarvittavan erän. 

Jos sittenkin vielä jäisi jokin aukko, esim. 
yhden ja toisen maallikkohan-astelijan mahdol- 
lisesti lakatessa aikakauskirjaamme edelleen ti- 
laamasta, olisi helsinkiläisten toimitusta lähem- 
pänä olevina ja Johtajan »antimista» välittö- 
mästi nauttivina tuo aukko täytettävä — kos- 
kapa heiltä esim. Seuran vuosijuhliin saapues- 
saan ei mene matkarahoja, kuten maaseutulais- 
veljiltä. 

Monen maaseutulaisen puolesta Oskari Kau- 
koranta. 

Kuudennesta: 
»Jos nyt 50 markan lisämaksun suorittajia 

olisi liian vähän, niin ehkä tuo sama »piskui- 
nen lauma» lupautuisi suorittamaan 100 à 150 
markan lisämaksun saadakseen erikoisliitteenä 
Johtajan luennot. Mystica voisi tilata jonkun 
määrän näitä liitteitä ja lopuksi useat niistäkin, 
jotka eivät aluksi tilanneet R-R-lehteä koko 
laajuudessaan, ostavat liitteen sidottuna kirjana. 
Ne, jotka eivät todella pystyisi laajennettua pai- 
nosta ostamaan, saisivat lainata parempiosai- 
silta erillisliitteen. Tällä tavalla olisi mielestäni 
paljon vaikeuksia voitettavissa kyseessä olevan 
laajennuksen suhteen.» * 

Näiden y.m. kirjeissä ja keskusteluissa ilmi- 
tuotujen näkökantojen, arvelujen ja arvostelu- 
jen johdosta istuin eräänä päivänä mietiskele- 
mään tilannetta. 

Yhtäkkiä putosivat kuin suomukset silmil- 
täni. 

Olen tänä vuonna kokeillut vapaamuurari- 
osaston kanssa. Miksen vuonna 1929 kokeilisi 
kolmannen eli luento-osaston kanssa? Silloin 
lukijat tietäisivät kokemuksesta, mitä näillä 
osastoilla on tavoiteltu. Eihän kukaan voi os- 
taa sikaa säkissä! Täytyy vähän nähdä, min- 
kälainen tuo kolmaskin osasto olisi. Sitten uusi 
äänestys ensi syksynä voi osoittaa, tahdotaanko 
kaikki osastot vuodeksi 1930 ja kannattaako 
maksaa korkeampi hinta Ruusu-Rististä. 

Tämä tietysti merkitsee, ettei ensi vuonna ole 
mitään varsinaista vapaamuurari-osastoa. Jat- 
kokirjoitukset, esim. Meksikon Rosenkreuziläi- 
nen, viedään kuitenkin hyvään loppuun. Sen 
sijaan tulee julkaistavaksi P. E:n luentosarjoja, 
aluksi marraskuun Ruusu-Ristissä mainitut: 
Mestarit ja teosofinen liike, Pari päivänkysy- 
mystä sekä Vesimiehen merkissä, — tietenkin 
sen verran kuin vuoden aikana ennättää. Niitä 
ei julkaista erillisinä liitteinä, sillä niistä ei 
tehdä kirjoja — ainakaan vielä. Joka tahtoo ne 
omistaa hänen on tilattava Ruusu-Risti.1) 

Samalla näin mielikuvituksessani muutamia 
toisiakin piirteitä lehtemme tulevan sisällön 
suhteen, joita toivon voivani toteuttaa jo ensi 
vuonna. Ensinnäkin »Toimittajalta»-osasto joka 
numeron alussa. Toiseksi osasto »Mitä muualla 
tiedetään», joka kertoo ulkomaalaisten aika- 
kauskirjojen sisällöstä. Kolmanneksi »Iltapuh- 
teella» osasto, joka vetoaisi lukijoiden myötä- 
vaikutukseen ja joista teen tarkemmin selkoa 
tammikuun numerossa. Päässäni pyöri monta 
muutakin osastoa, mutta en uskalla niistä edes 
mainitakaan, kun lehtemme on liian pieni kye- 
täkseen kaikkea hyvää toteuttamaan. Rikas- 
sisältöiset ulkomaalaiset aikakauskirjat maksa- 
vat tavallisesti pitkän matkaa toista sataa mark- 
kaa vuodessa. 

Toivon sydämeni pohjasta, että ne lukijat, 
jotka tänä vuonna ovat olleet mieltyneet va- 
paamuurariosastoon, hyväksyvät päteväksi 
syyn, minkätähden se nyt saa väistyä uuden 
osaston tieltä. Samalla toivon, että he kanssani 
uteliaina odottavat, mihinkä tuloksiin joudu- 
taan ensi jouluna vuoden 1930 Ruusu-Ristin 
suhteen.    Ken elää, hän näkee. 

Tarvitseeko minun edes mainita, kuinka kii- 
tollinen olen oleva niille, jotka hyvyydessään 
ojentavat minulle auttavan käden maksamalla 
ensi vuoden Ruusu-Rististä sata markkaa? Olen 
rohjennut samoinkuin viime vuonna ottaa tä- 
män mahdollisuuden huomioon siinä sinisessä 
postiosoituksessa, joka jaetaan tämän numeron 
mukana kotimaisille tilaajille. 

Pyydän kohteliaimmin, että tilaajat uudistai- 
sivat tilauksensa niin pian kuin mahdollista, 
Suomessa käyttämällä sinistä postiosoitusta. 
Tilaus voi tietenkin tapahtua kirjeenkin kautta, 
mutta postiosoitus on kotimaassa sekä halpa 
että mukava. Ne, jotka eivät heti jaksa maksaa 
koko tilaushintaa, saavat kyllä Ruusu-Ristin 
vähittäismaksulla. 

Uudistakaa tilauksenne niin pian kuin mah- 
dollista, sillä tällä kertaa ei l ä h e t e t ä  pos- 
t i e n n a k k o a !     1928:345—349, 

JOHTAJAN OSASTO 1929:36—44, 83—92, 125 
—134,  169—177,  221—227, 267—272, 306—314, 352 

1)   [* julk Ihmisyydenuskonto-kirjassa.] 
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—360,   1930:32—39,   123—129,   216—222,   
289—296, 
369—379. 

»Johtava artikkeli» ks myös Toimittaja-artik- 
kelit 

Mitä muuten ohjelmaan tulee, olen ensiksikin 
aikonut joka numeron alkuun panna tämänlaa- 
tuisen »johtavan artikkelin», ks tietäjä 1909:5. 

Johtotähti 
ks Kaita tie 1907:58—61, 
Se on ainoa johtotähti elämässä, ks karma 

1908:334—337. 
Joka, jokainen 
»Joka syö minun lihaani ja juo ks veri 1907: 

140, 
joka etsii hän löytää, se joka kolkuttaa hä- 

nelle avataan, ks Tietäjä 1908:354—357, 
»joka minua seuraa, ei hän pimeydessä vaella, 

mutta saa elämän valkeuden.» ks viisaus 1913: 
470—471, 

Jokapäiväiset asiat ovat aina opettavaisia, ja 
ks Kivi, Aleksis 1916:147—149, 

Jokainen on vapaa tutkimaan, ks teosofia 
1916:301, 

Jokainen jäsen on oikeutettu esittämään aat- 
teellisia löytöjään, suunnittelemaan ja ehdotta- 
maan keinoja inhimillisten olosuhteiden paran- 
tamiseksi j.n.e., ja jokainen julkisesti toimiva 
jäsen saakoon niin paljon kannattajia ja seu- 
raajia osakseen kuin hänen työnsä ja aatteensa 
ansaitsee. Mutta ks teosofia art T. S. ja vel- 
jeysaate  1916:317—318, 

jokainen ihmissielu joutuu ainakin kerran 
elämien vieriessä kohtaan, jossa ks teosofia art 
Veljeyden  1916:388—391, 

»Joka miekkaan tarttuu, hän miekkaan huk- 
kuu», sanoo jumalallinen viisaus. 1918:66—68, 
Kristinusko ja maailmanrauha 1927:389—394, 

Jokaisen ihmisen sydän, koti ovat hänen 
temppelinsä. Jokapäiväisten velvollisuuksien 
toimeenpano on jumalanpalvelusta . . . ks 
astraali 1930:203—204. 

»Jokamies» 
»Jokamies» on nyt kerta toisensa perästä ve- 

tänyt täydet huoneet Suomen Kansallisteatte- 
rissa. (Sama kappale näytellään yhtaikaa ruot- 
salaisessakin teatterissa). Tämä todistaa, että 
helsinkiläisen yleisön maku on suuressa mää- 
rin henkevöitynyt viime aikoina, sillä tuskin 
semmoisista näytelmistä kuin »Peer Gynt» ja 
»Jokamies» kymmenen vuotta sitten olisi tullut 
kassakappaleita. Teatterien johtokunnat ovat 
myös osottaneet osaavansa oikealla vaistolla 
tulkita ajan enteitä. 

»Jokamies» on keskiaikainen moraliteetti eli 
mysterionäytelmä »rikkaan miehen kuolemasta» 
katolisen elämänymmärryksen ja uskon valossa. 
Iloinen, huoleton ja kevytmielinen rikas mies 
on valmistanut ystävilleen juhla-aterian, ja kes- 
kellä juhlan humua tavottelee häntä kuolema. 
Hän ei ole luonteeltaan kovasydäminen, mutta 
ajattelematon, ja sangen vähän hyvää hän on 
elämässään tehnyt. Kun nyt kuolema häntä 
lähestyy keskellä elämän iloja ja nautintoja, 
kauhistuu hän sanomattomasti eikä mitenkään 
tahtoisi lähteä sille tielle, jolle ihmisen on as- 
tuttava ypö yksin. Rakastajatartaan hän pyy- 
tää  mukaansa,  ystäväänsä  hän rukoilee,   suku- 
 

laisiaan, mammonaa, mutta jokainen kieltäytyy. 
Vanha näytelmä kuvaa leveästi ja laajasti näitä 
rikkaan miehen omantunnon- ja sieluntuskia. 
Vasta kun ne ovat huippuunsa nousseet, tapah- 
tuu muutos »jokamiehen» mielessä, heikot hy- 
vät työt muistuttavat olemassaolostaan ja lu- 
paavat seurata häntä hautaan. Kun vihdoin ka- 
tolinen usko tulee avuksi, löytää »jokamies» 
rauhan sielulleen ja nautittuaan viimeisen eh- 
toollisen hän hyvien töittensä seuraamana as- 
tuu hautaan. 

Näytelmä ei sinään tarjoa paljonkaan ajatuk- 
sen aihetta nykyajan ihmiselle, olletikin teoso- 
fille, jolle kuolemanajatus on läheinen ja us- 
kollinen ystävä, mutta semmoisena kuin se 
esim. Kansallisteatterissa esitettiin Sibeliuksen 
ihanan musiikin säestämänä se ehdottomasti 
vaikutti katsojiin ja kuulijoihin. Yleisö istui 
hiljaa ja hartaana kuin kirkossa — ei poistues- 
saankaan sanaa puhunut, ei käsiään taputtanut, 
ei millään muulla tavalla osottanut kiitollisuut- 
taan ja ihastustaan kuin suurella salaperäisellä 
äänettömyydellä. Mutta jokainen varmaan ajat- 
teli sekä näytelmän aikana että sen loputtua: 
tämähän on kuin jumalanpalvelusta — lapsuu- 
denajat muistuvat mieleen — nuo puhtaat, su- 
loiset ajat. 

Kunnia todella Kansallisteatterille ja kaikille, 
kaikille, jotka siinä työssä ovat olleet mukana. 
1916:441. 

Jokipii, A. E. kirkkoherra 1928:64, 

Äskeisillä kirkkopäivillä kirkkoherra Jokipii 
.piti alustuksen russelilaisuudesta, spiritismistä 
ja teosofista ja kehotti kirkkoa ripeämpään toi- 
mintaan, jotta harhautuneetkin sielut voitettai- 
siin takaisin kirkon helmaan. Hän lopetti seu- 
raavin sanoin: »Nuo liikkeet eivät ole vain har- 
hautunutta jumalaetsintää, vaan ne ovat sai- 
rasta jumalaetsintää. Materialismi, epäusko, 
kuolettava ja ylpeä järkeily on tehnyt ihmisiä 
sairaiksi, ja heidän yrittäessään omin voimin 
parantua, on tuloksena tällaisia pyrkimyksiä. 
Kirkon ja kristittyjen tehtävä tässä sairaassa 
ajassa on parannusta itse tehden antaa todistus- 
ta elävällä tavalla elävästä Kristuksesta, joka 
on meidän kaikkien parantaja ja hyvä paimen.» 

Viimeisen lauseen hyväksyn empimättä, sillä 
minunkin työni on pitkin vuosikymmeniä täh- 
dännyt juuri siihen: antaa todistusta elävästä 
Kristuksesta.’ Mutta siinä työssä ei tarvitse kiel- 
tää järkeä eikä inhimillisen järjen totuuden et- 
sintää. Päinvastoin. Kuulin kerran juutalaisen 
rabbiinin synagogassa sanovan: »kristityt väit- 
tävät, että järki on nakattava penkin alle ja 
kiellettävä, jotta ihminen voisi uskoa. Me juuta- 
laiset sanomme, että Jumala on antanut ihmi- 
selle järjen sitä varten, että hän sen avulla nä- 
kisi jumalallisen totuuden.» Rabbiini puhui 
totta ja Luther oli tässä kohden väärässä. 

En liioin hyväksy puhetta sairaudesta. Ei ole 
sairaaloista etsiä totuutta. Päinvastoin. Totuu- 
den etsiminen on terveen järjen tunnusmerkki. 
Mutta siinä kirkkoherra Jokipii on oikeassa, 
että kun ei kirkko näytä ihmisille tietä totuu- 
den luo, joutuvat parhaimmatkin etsijät hel- 
posti harhaan. 

Toinen kysymys on, kykeneekö kirkko näyt- 
tämään ihmisille tietä?    Ja siihen kysymykseen
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on vain yksi vastaus: ainoastaan siinä määrin 
kuin kirkko ja sen edustajat s e u r a a v a t  
K r i s t u s t a  j o k a p ä i v ä i s e s s ä  a j a t u k -  
s e s s a ,  p u h e e s s a  ja e l ä m ä s s ä ,  — ai- 
noastaan siinä määrin kirkko kykenee näyttä- 
mään tietä. 

Sitä muuten koko sydämestäni toivoisin. Sii- 
henkin työni tähtää.  1932:38—39. 

Jones, Stanley 
Toinen kirja, jota suositan meikäläisille luet- 

tavaksi ja rakastettavaksi, on Stanley Jones’in 
C h r i s t  on the I n d i a n  Road, joka äsken 
ilmestyi suomeksi nimeltä I n t i a n  polku- 
jen K r i s t u s .  Siinä ruusuristiläiset näkevät 
oman elämänymmärryksensä ilmielävänä ku- 
vastuvan amerikkalaisen papin koetellusta ja 
kirkastuneesta kristinuskosta. Kirjan tekijä on 
parikymmentä vuotta toiminut protestantisena 
lähetyssaarnaajana Indiassa, joutunut lähelle 
Indian kansaa ja tullut vilpittömästi vakuute- 
tuksi siitä, että Indian vanhalle, filosofiseen 
ajatteluun tottuneelle kansalle ei sovi tarjota 
länsimaalaista kristillistä kirkonuskoa. Indian 
täytyy saada vapaasti rakentaa oma kirkkonsa, 
tulkoon siitä vaikkapa länsimaalaisen kirkon 
vastakohta. Indialle on annettava ainoastaan 
Kristuksen personallisuus ja hänen oppinsa. Ja 
sitä India kaipaa, sanoo Mr. Jones, koko sy- 
dämestään se kaipaa Jeesuksen syvästi inhimil- 
listä ja samalla jumalallista — jaloa, ymmärtä- 
väistä, anteeksiantavaa, mutta samalla inspiroi- 
vaa, uhrauksiin kutsuvaa personallisuutta. 

Mr. Jones ymmärtää pitkän kokemuksen ja 
monien sieluntaistelujen perästä, että kristinus- 
ko on Kristuksen seuraamista elämässä ja työs- 
sä — ja ainoastaan sitä. Dogmit ja uskonkap- 
paleet, riitakysymykset ja teologiset saivartelut, 
ne tulevat viimeiselle sijalle, jos ne ollenkaan 
ovat tarpeen. 

Ollapa paljon semmoisia kristityitä! Varat- 
kaa, lukijat, itsellenne juhlahetki tutustumalla 
tähän kirjaan. 1929:233. 

Jooga 
kaikissa jooga-kouluissa — s.o. kouluissa, 

joissa opetetaan, millä tavalla ihminen henki- 
sesti kehittymällä voi päästä totuuden eli Juma- 
lan tuntoon — aina on pantu suurta painoa ruu- 
miilliselle puhtaudelle, terveydelle ja sivey- 
delle.    Ennenkuin ks Mens sana 1905:145, 

ks Hinduhypnotismi 1906:201—202, 1907:51, 
jooga (mietiskely, jonka avulla pyritään ju- 

malan yhteyteen)  ks fakiiri 1908:123 
Ainoastaan täydellinen joogi voi mietiskelyn 

tilassa asettaa kaikki ruumiinsa sellaiseen 
oloon, ettei niistä mikään toimi, vaan että hän 
kokonaan vapautuu kaikista alemmista maail- 
moista, ks karma 1908:331—337, 

miten ihminen voi pyrkiä joogiksi ks esote- 
rismi 1909:3—4, 36, 

Vanhassa Intiassa on aina puhuttu, että on 
kolmenlainen tie Jumalan luo. Jokaisen ihmi- 
sen päämäärä on yhtyä Jumalaan, päästä Ju- 
malan tuntoon, ja siihen on kolme tietä. Ne tiet 
johtuvat ihmisen sisäisestä, henkisestä kolmi- 
naisuudesta ja henkimaailman kolminaisuu- 
desta. Itämaisilla nimityksillä ne ovat: 
D s h n a a n a  J o o g a ,  B h a k t i  J o o g a  ja 
Karma J o o g a .     Jooga merkitsee  yhtymistä 
 

Jumalaan, ja Dshaana Jooga on yhtyminen Ju- 
malaan t i e d o n  eli puhtaan viisauden tietä 
myöden, Bhakti Jooga yhtyminen t u n t e e n ,  
hartauden, rakkauden tietä myöden, Karma 
Jooga taas yhtyminen t o i m i n n a n  tietä 
myöden. Siis Dshaana Jooga on tekemisissä ih- 
misen tahdon, hänen syvimmän ominaisuutensa 
kanssa, Bhakti suhtautuu ihmisen tuntoon, ja 
Karma hänen toimintaansa,  toimikykyynsä. 

Eri ihmiset ovat luonteensävyltään erilaisia, 
ja vaikka tiet lopulta kaikki yhtyvät, ovat ne 
erilaisia, koska ihmiset kulkevat eri tavalla sitä 
tietä pitkin, joka sisimmästi katsoen on yksi, 
koska se on tie Jumalan luo. Nytpä myös van- 
hojen suomalaisten kesken oli olemassa tieto 
näistä kolmesta tiestä. Se näkyy Kalevalaa tut- 
kittaessa. Väinämöinen kuvaa puhtaan viisau- 
den tietä eli Dshnaana Joogaa, Lemminkäinen 
taas kuvaa rakkauden tietä, Bhakti Joogaa, ja 
Ilmarinen kuvaa toiminnan tietä, toimivan ym- 
märryksen tietä. Niinpä Väinämöisen histo- 
riaa, hänen luonnettaan ja toimintaansa tutkies- 
samme näkyy meille, jos meillä on silmät näh- 
dä, millä tavalla se ihminen Jumalaa etsii, joka 
tahtoo kulkea viisauden tietä, Lemminkäisestä 
taas voidaan oppia tuntemaan rakkauden, Ilma- 
risesta toiminnan tietä. Tätä avainta käyttäen 
voi jokainen teosofinen tutkija löytää rikasta 
ja syvällistä viisautta Kalevalasta. [*Ote esit 
Kalevalan avaimet,  ei julk tässä j   1912:120, 

»Ääni maaseudulta» kirjottaa marraskuun 
Tietäjässä siv. 417 m.m. näin: »Jos luullaan, että 
salatieteellisillä joogaharj otuksilla päästään sel- 
laisiksi »käyttövälineiksi» tai »kanaviksi», joit- 
ten kautta veljeys uudella tavalla vuodate- 
taan ja jolla tavoin seuran jäsenet muodostavat 
veljeyden ytimen maailmassa, niin on jouduttu 
pettävien olettamuksien pohjalle. Joogia on jo 
ammoin ollut sekä kristityissä maissa että itä- 
mailla, mutta kuinka paljon siitä on tullut vel- 
jeyttä joukoille?» 

Ylläolevien sanojen kirjottaja on huomaamat- 
taan asettanut itsensä kovin korkean tietäjän 
paikalle: »jos luullaan, niin erehdytään, sillä 
minä tiedän, ettei joogasta ole mitään apua vel- 
jeyskysymyksessä ...» Jooga on kuitenkin kor- 
keammissa asteissaan aivan salainen itsekasva- 
tus, ja mikäli olen kuullut, ovat korkeat joogit 
semmoiset kuin Jeesus ja Buddha osottautuneet 
verrattain veljellisiksi ihmisiksi. Jotain jooga 
siis käytännössä näkyy saaneen aikaan . . . 

Ollaanko muuten selvillä siitä, mitä jooga on? 
Jooga on »yhtymistä Jumalaan», ja jos kerran 
Jumalaan (eli »elämään») uskotaan, en käsitä, 
mikä voisi olla käytännöllisempää kuin jooga. 
Sillä tottakai jokainen totuutta etsivä ihminen 
tahtoisi tulla tietoiseksi siitä elämästä, josta 
hänkin tajuisena, s.o. iloitsevana ja kärsivänä 
olentona, on osa? Ja kuinka siitä voisi tietoi- 
seksi tulla muuten kuin siihen yhtymällä? 
Kuinka voisi totuutta tietää muuten kuin sii- 
hen yhtymällä? Totuus on elämä, kaikki todel- 
linen tieto on elämää. Emme ole mistään ta- 
juisia, mikä ei ole meidän tajunnassamme. 
Muistokin edellyttää, että todellisuus ensin on 
tajuntaa koskettanut. 

Ollaksemme selvillä joogan hyödystä ja käy- 
tännöllisyydestä ei meidän kuitenkaan tarvitse 
kiinnittää   katsettamme   yksin   sen   lopulliseen
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tulokseen. Alkuvalmistuksiakin ajatellessamme 
huomaamme, mikä suunnaton merkitys joogalla 
on kaikessa elämässämme. 

Otanpahan esimerkin. 
Tuossa tulee luokseni mies ja valittaa, ettei 

mikään tahdo hänellä menestyä. »Köyhä sitä on 
ja köyhänä pysyy tässä kirotussa yhteiskun- 
nassa», hän selittää. Tiedustelen tarkemmin 
hänen asioitaan ja huomaan pian, että hänen 
menestymättömyytensä syy on suurimmaksi 
osaksi hänessä itsessään. 

»Te ette harjota joogaa kylliksi», sanon hä- 
nelle. 

»Mitä — mitä en harjota?» kysyy vieraani äl- 
listyen. 

»Joogaa», vastaan, katse vakavana. 
»En  ole  semmoisesta  kuullut.    Mitä  se  on?» 
»Nähkääs, jooga on taito keskittää huomionsa 

ja sen avulla voittaa vaikeuksia. Te olette hom- 
missanne liian leväperäinen, liian välinpitämä- 
tön, ette ole koko sielullanne mukana työssän- 
ne. Kuinka saatatte otaksua, että menestys tu- 
lisi teille, kun ette sitä itse tahdo, kun ette työs- 
kentele  sitä  saavuttaaksenne?» 

»Kyllä kai sitä menestyä tahtoisi, mutta mitä 
te oikein tarkotatte?» 

»Menestys riippuu ihmisen omista ponnistuk- 
sista: tämä sääntö pitäisi paikkansa ainakin tei- 
dän suhteenne. Teidän ei tarvitsisi kirota yh- 
teiskuntaa, jos pitäisitte tarkan vaarin itses- 
tänne. Teillä on mahdollisuuksia, mutta te ette 
niitä käytä. Jooga yksin voi teitä auttaa. Tei- 
dän on opittava keräämään ja keskittämään aja- 
tuksianne. Kysykää ensin itseltänne: »mitä 
minä oikeastaan tahdon?» Kun sitten saatte 
vastauksenne valmiiksi, kun selvästi tiedätte, 
mitä tahdotte, rupeatte miettimään, millä kei- 
noin tahtonne päämäärä on saavutettava. Kun 
keinot ovat selvät ja kaikki on tyystin harkittu 
ja ajateltu, ryhdytte tarmolla toimintaan. Kyllä 
työ tekijäänsä neuvoo. Ei tämä menettely ole 
niin pitkällistä kuin se näin esitettynä tuntuu 
olevan. Ihminen, joka ajatustensa keskittämi- 
sessä on taitava, hän tekee päätöksiään silmän- 
räpäyksessä ja toimii niiden mukaan. Ja me- 
nestys seuraa hyvin tehtyä työtä niinkuin vau- 
nun pyörät aisoissa kulkevaa hevosta. Ettekö 
usko?» 

Siinä esimerkki alkeellisen joogan käytän- 
nöllisestä hyödystä. Ja tosiaan on tunnustetta- 
va, että ilman joogaa ei olisi saatu aikaan mi- 
tään sivistystä. Kaikki keksinnöt, tieteet, tai- 
teet — kaikki ne ovat joogan tulosta. Suuret 
nerot ovat aina suuria joogeja. Jos tuntuu, että 
joidenkuiden työnteko käy kuin itsestään, on 
tämä vain karmaa eli kohtaloa, s.o. ennen han- 
kittua taitoa: he ovat ahkerasti harjottaneet 
joogaa ennen ja osaavat sitä nyt paremmin kuin 
vasta-alkajat. 

Tämmöisessä merkityksessä me teosofit käy- 
tämme sanaa jooga. Jos arv. »ääni maaseudulta» 
on esim. europpalaisista käsikirjoista saanut 
toisen käsityksen joogasta semmoisena kuin sitä 
muka Indiassa harjotetaan, ei sitä ainakaan voi 
lukea teosofian syyksi. Se jooga, josta me teo- 
sofit puhumme, tunnetaan Intiassa nimeltä 
r a a d s h a  J o o g a  eli »kuninkaallinen tie yh- 
tymiseen». Sitä ei ole sekotettava fakiirien 
hathajoogaan,   ei  pilaripyhimysten    eikä   katu- 
 

muksentekijäin itsekidutukseen. Että itämailla, 
vaikka siellä yleisesti tunnustetaan joogan mer- 
kitys, aineellinen kulttuuri on paljon alemmal- 
la kuin länsimailla, ei ole luettava joogan viak- 
si, — jos se vika on, — vaan itämaalaisen tem- 
peramentin syyksi, joka on suunnattuna sisään- 
päin, näkymättömiin ja henkisempiin maail- 
moihin enemmän kuin tähän aineelliseen har- 
haan. Itämaalainen käyttää joogaa saavuttaak- 
seen henkisiä, länsimaalainen voittaakseen ai- 
neellisia arvoja. 

Kun siis arv. »ääni maaseudulta» päättelee 
»sitä käsitystä, että voitaisiin päästä yleiseen 
veljeyteen jonkin salatieteellisen toiminnan 
avulla, liiaksi utopistiseksi, tosioloihin perusta- 
mattomaksi» ja tällä »salatieteellisellä toimin- 
nalla» arvatenkin tarkottaa joogaa, uskallan 
olla hänen kanssaan aivan eri mieltä. Minun 
tekee päinvastoin mieleni väittää, että ilman 
joogaa ei ole ajattelemistakaan mitään yleistä 
veljeyttä.   1916:436—438, 
ks H. P. B. 1924:322—326 ks India 1924:367, 
Joogan, s.o. siveellisen kasvatuksen ja ajatuk- 
sen hillinnän avulla, ks C. W. L. 1932:74. 

Jordan ks myös kaste 
Mutta kun ihmissielu on tällä tavalla kyynel- 

tensä Jordanissa kastettu, silloin taivaat hänelle 
aukenevat ja hän »näkee Jumalan», ks kehitys 
1920:99—101, mystillisessä Jordanissa, ks veri 
1925:51—52,  R-R-teosofia  1928:2,  kaste  1928:251. 

Jorma, herra 1911:180. 
Jos kymmenentuhatta kansalaista käyttäisi 

neljännestunnin joka aamu ks Blatchford, R. 
1908:311, 

Jos Jeesus tänäpäivänä ilmestyisi keskuu- 
teemme ks Jeesus Kristus  1909 joulul:2. 

Jos Suomen kansa uskoisi ks Jumala 1910:81 
—83, 

»jos ette synny uudestaan, niin ette tule tai- 
vasten  valtakuntaan.»   ks  viisaus   1913:470—471, 

Jos elämä on tanssia — — — Jos elämä on 
taakka — — — Ja jos elämä on etsimistä, sil- 
loin ks Tietäjä 1914:465—467, 

jos uhraatte Jumalalle sydämenne ks R-R 
1932:72, 

»Jos Kristus tulisi Chicagoon»  1932:194, 
Jos tahdotte kulkea minun teilläni, rakasta- 

kaa toisianne, ks P. E. VI Amerikka 1933:244. 
Josefus, Flavius 
ks Kristus  1913:4—6,  Poika  1929:413—416. 
Joukko,  -karma, -sielu jne 
Eläinten joukkosieluilla sitävastoin voi olla ja 

on karmaa, ks eläin 1912:497, eläin 1915:190, 
Joukot ottavat työhön osaa poistamalla ai- 

neelliset esteet niiden yksilöiden tieltä, jotka 
työtä tekevät, ks kesäkurssit 1918:133—134, sota 
1918:196, 

joukkosielusta yksilöllisyyteen ks kehitys 
1920:98—101, 

joukkokarmaan turvautuen ks salatiede 1921: 
456, 

Jos on sivistyneitä ja teosofejakin, jotka us- 
kovat sodan, s.o. järjestelmällisen joukkomur- 
han oikeutukseen, eivät he vielä ole järjessään 
ja omassa tunnossaan valistuneet; eivät ks sota 
1922:163—165, 
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Toista laatua vallan on sota, joka on tyystin 
harkittua ja valmistettua joukkomurhaa, ks 
Wood, E. 1922:167. 

Joulu 
JOULU. 

Joulua vietetään kristityissä maissa Jeesuk- 
sen syntymän muistoksi, mutta tämä ei mer- 
kitse, että Jeesus todella olisi syntynyt joulu- 
kuun 25 p:nä, sillä, kuten tunnettu englantilai- 
nen teologi F. W. Farrar sanoo, »kaikki kokeet 
tutkia Kristuksen syntymän kuukautta ja päi- 
vää ovat näyttäneet olevan turhat».1) Syy, 
miksi Jeesuksen syntymän muistojuhlaa vie- 
tetään jouluna, on haettava toisaalta. Histo- 
ria näyttää meille, että kristinuskon alkuai- 
koina tätä juhlaa vietettiin eri aikoina eri lah- 
koissa: syyskuussa, helmikuussa, elokuussa, ke- 
säkuussa, heinäkuussa. Vasta paavi Julius I 
v. 337 ratkaisi asian ja määräsi, että juhla oli 
vietettävä joulukuun 25 p:nä. Ja miksi? Sen- 
tähden, että samana päivänä roomalaisten oli 
tapana viettää suuria B r um a 1 i a-juhlalli- 
suuksiansa Bakkuksen kunniaksi ja että kris- 
tittyjen juhla siis saattoi käydä päinsä huomaa- 
matta. 

Kristitty maailma pyhittää täten päivän, joka 
jo vanhassa pakanamaailmassa oli merkkipäivä. 
Ja kun sanomme pakanamaailmassa, emme tar- 
kota ainoastaan roomalaisia, vaan ylipäänsä 
vanhoja kansoja, sillä vertaileva uskontotutki- 
mus on selvästi näyttänyt, että joulukuun 25 
päivä on ammoisista ajoista miltei kaikkialla ol- 
lut vuoden pyhimpiä päiviä. Vanhassa Indiassa 
sitä kutsuttiin »jumalain aamuksi», ja sinä päi- 
vänä ihmiset koristivat talojaan köynnöksillä 
ja antoivat toisilleen lahjoja. Samaten pyhitti- 
vät sitä päivää vanhat persialaiset ja egyptiläi- 
set ja keltiläiset druidit; niinikään Meksikon 
muinaiset asujamet ja aztekit; ja myös muinai- 
set skandinaavit ja kreikkalaiset ja syyrialaiset. 
Suomalainen nimi »joulu» johtuukin skandina- 
vialaisesta »j ui», jota samaa nimeä vielä käyte- 
tään ruotsinkielessäkin (engl. yule). Saksa- 
lainen nimi W e i h n a c h t e n  on uudempi 
muodostuma ja merkitsee »pyhä yö». Ranska- 
lainen n o el (italian n a t a 1 e) johtuu taas la- 
tinankielestä ( d i e s  n a t a l i s ,  syntymäpäivä). 
Englantilainen c h r i s t m a s  muistuttaa suo- 
raan Kristusta (sanoista C h r i s t, Kristus ja 
m a s s, messu). 

Kun nyt kysymme, miksikä joulukuun 25 päi- 
vää on semmoisilla juhlallisuuksilla vietetty 
»pakanakansojen» kesken, saamme vastauksek- 
si, että se oli suuri auringonjuhla talvipäivän 
seisauksen johdosta. Ennen joulua päivät käy- 
vät yhä lyhemmiksi ja pimeämmiksi. On 
kuin taistelussa valon ja pimeyden välillä pi- 
meys olisi voittamaisillaan. Mutta silloin tapah- 
tuu äkkiä seisahdus, pimeyden valta murtuu ja 
valo voittaa taas. Roomalaiset kutsuivatkin 
juhlaansa nimellä n a t a l i s  solis i n v i c t i ,  
»voittamattoman auringon syntymä». Ja voim- 
me ymmärtää, kuinka mahtavasti tämä luonnon 
ilmiö  vaikutti  kansojen mielikuvitukseen,  niin 
 

1) Jeesuksen elämä.   Suomentanut Nino.   Hel- 
singissä 1880.   K. E. Holm.   Siv. 627. 

kauan kun ei tähtitieteellineen selitys maan 
kiertämisestä auringon ympäri ollut eksoterinen 
eli julkinen totuus. 

Mutta eipä siinä kyllin. Pakanamaailman 
joulu ei ollut ainoastaan auringon juhla, vaan 
myöskin juhla, jota vietettiin auringon juma- 
lan tai jonkun suuren opettajan eli »vapahta- 
jan», toisin sanoen henkisen valontuojan syn- 
tymän muistoksi. On huomattava se merkilli- 
nen tosiasia, että miltei kaikilla muinaisajan 
kansoilla oli auringonjumalansa tai vapahta- 
jansa, joka yliluonnollisella tavalla oli syntynyt 
neitsyeellisestä äidistään ja jonka syntymäjuh- 
laa vietettiin talvipäivän seisauspäivänä. 

Hindulaisten Krishna (joka muuten ei ollut 
auringonjumala) syntyi neitsyt Devakista. Hä- 
nen syntyessään koko luonto riemuitsi, deevat 
(jumalat, enkelit) lauloivat kuorossa hänen 
tervehdyksensä ja antoivat kukkien sataa tai- 
vaasta maan päälle. Hän eli kuten tiedämme 
noin 3,000 vuotta e. Kr. Egyptiläisten Horus 
kantoi myös nimen »vapahtaja». Hänen äitiään. 
Isistä, kutsuttiin »jumalan äidiksi, taivaan ku- 
ningattareksi, puhtaaksi neitsyeksi, meren täh- 
deksi» y.m. Sama oli laita Osiriksen ja hänen 
äitinsä Neithin. Isistä kuvattiin aina seisovan 
kuunsirpillä, kaksitoista tähteä pään ympärillä 
(vrt. Joh. ilm. XII, 1). Eräässä kuvassa näh- 
dään Horus pienenä lapsena äitinsä Isiksen sy- 
lissä — aivankuin katoliset madonnat Jeesus- 
läpsineen. Osiriksen syntyessä enkelit suurer. 
valon ympäröimänä julistivat että »kaiken 
maan herra on syntynyt». 

Babylonialaisten Tammuz, jota palveltiin va- 
pahtajana, oli samalla äitinsä Istarin sekä puoli- 
so että poika (samoinkuin kristittyjen kolmiyh- 
teinen jumala). Istaria kutsuttiin »maan herrat- 
tareksi ,Edenin herrattareksi, taivaan kuningat- 
tareksi, aamutähdeksi, elämänpuun jumalatta- 
reksi». Hänetkin kuvataan poikansa Tammuz sy- 
lissään. Ja vanhassa akkadilaisessa hymnissä 
häntä rukoillaan nimellä »oi neitsyt Istar». 

Persiassa vietettiin suurilla juhlallisuuksilla 
auringon jumalan Mithran syntyä. Häntäkin 
kutsuttiin nimellä Tseur eli vapahtaja ja sa- 
nottiin hänen syntyneen luolassa. Persialaisten 
suuri opettaja Zoroaster sai hänkin osakseen 
kaiken auringonjumalalle tulevan kunnian. Hän 
oli syntynyt neitsyestä ja siinnyt jumalallisen 
järjen säteestä. 

Aikoja ennenkuin Cortes saapui Meksikkoon 
olivat sen kansat palvelleet Quetzalcoatl nimis- 
tä vapahtajaa, joka niinikään oli neitsyestä syn- 
tynyt. Olemisen herra Tonacatecutli, oli il- 
mestynyt neitsyt Chimalmalle ja hengittänyt 
hänen päälleen, josta tämä oli käynyt äidiksi 
ja synnyttänyt vapahtajan. Chimalma oli poi- 
kansa syntyessä kuollut ja nostettu taivaaseen; 
häntä kunnioitettiin sen jälkeen nimellä »uhrin 
jalokivi». Samaten oli aztekien auringon- ja 
sodanjumala Huitzilopochtli yliluonnollisella ta- 
valla ja täysin valmiina soturina syntynyt äi- 
distään  (Coatlicue). 

Vanhat skandinaavit viettivät jouluaan Frei- 
rin, Odinin ja Frejan pojan, syntymän muis- 
toksi. Ja indialaisten Buddhasta kerrotaan, et- 
tä hänenkin äitinsä Maya oli neitsyt. Buddhan 
syntyessä   taivaitten   deevat   lauloivat:   »tänään
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Bodhisatva on syntynyt maan päälle tuodakseen 
iloa ja rauhaa ihmisille ia iumalille, luodakseen 
valoa pimeihin paikkoihin ia antaakseen näön 
sokeille».1 

Riittäkööt nämä esimerkit. Ne todistavat meil- 
le sen kumoamattoman totuuden, että kristit- 
tyjen joulu ei ole »kristitty» missään mustasuk- 
kaisessa merkityksessä. Se on koko maailman 
ja kaikkien aikojen yhteinen juhla auringon ia 
ihmisvapahtajan, luonnollisen ja henkisen va- 
lon kunniaksi. Ja tämän tosiseikan edessä kris- 
tittyjen ei pidä hämmästyä. Kaikki pikkumaiset 
lahkolaistunteet saavat hävitä sen suuren, iloa 
uhkuvan tiedon edestä, että jumalallinen totuus 
on kaikkialla paistanut. Samana päivänä, Jol- 
loin kristityt iloitsevat, että maailmaan on tul- 
lut ihminen, joka on ilmottanut ihmisille elä- 
vän jumalan ja näyttänyt heille tien jumalan 
luo, samana päivänä ja aivan samasta syystä 
ovat muinaisajan kansatkin iloinneet. Jos kris- 
tityt tahtovat, että heidän ilonsa on oleva puh- 
taampaa, itsetietoisempaa ja henkisempää kuin 
pakanoiden, silloin ottakoot he vaarin suuren 
mestarinsa Jeesuksen Kristuksen opista ja ru- 
vetkoot totisesti vaeltamaan sitä rakkauden ja 
rauhan tietä, joka hänen oppinsa mukaan vie 
Jumalan luo. 

Joululla onkin syvempi merkitys. Se ei ole 
ainoastaan juhla ulkonaisen luonnonilmiön kun- 
niaksi tai historiallisen tapahtuman muistoksi, 
se on myöskin vertauskuva siitä juhlariemusta, 
jota ihminen tuntee henkensä maailmassa, kun 
hänen neitsyeen iseksi puhdistetussa sielussaan 
syntyy jumalallinen Kristus lapsi. 1906:273— 
275. 

ks Kristuksen syntymä  1907:256—257, 
H u o m a t t a v a  j o u l u l e h t i .  Helsingin 

Sosialistinen Yhdistys on toimittanut ja kustan- 
tanut Joulujulkaisun nimeltä »Vapaus», jonka 
uskomme jokaisen teosofian harrastajan mie- 
lellään hankkivan itselleen. Sisältö on seu- 
raava: Joulu, kirj. toimitus. Siveellisyydestä 
sananen, kirj. Pekka Ervast. Ihmishenki, runo, 
kirj. K. M-n. Baruch Spinoza, kirj. Matti Ku- 
rikka. Tajunta ia todellisuus, kiri. Aate. Koh- 
talo, runo, kirj. S. Sampo. Teosofinen liike, 
kirj. toimitus. Kirje, kirj. Martti Humu. Prof. 
William Ramsay, kirj. H — lo. Veljestunne, 
runo, kirj. H — a S — o. Eräs aatteemme pal- 
velija, kirj. toimitus. Naisen vapaus Sointulas- 
sa, kirj. Viktor S. Sosialisti Kreivitär, kirj. 
Matti Kurikka. Mun ystäväni parhain, runo, 
kirj. Attu Pahlman. Joulukirkolla, kirj. F. K. 
Jalostuttajat, kirj. K. K — i. — Julkaisussa on 
kymmenen varta vasten piirrettyä muotokuvaa: 
Baruch Spinoza, H. S. Olcott, H. P. Blavatsky, 
Annie Besant, Pekka Ervast, V. Palomaa, Mart- 
ti Humu, William Ramsay, A. F. Tanner, Krei- 
vitär Wariwick. — Hinta on ainoastaan 50 p:iä 
24 isosta sisältörikkaasta sivusta. Tilaukset teh- 
dään osoitteella J. E. Suomi, 2:nnen linja n:o 3, 
Helsinki.   1907:276, 

l) Näiden tietojen lähteenä on parhaasta 
päästä käytetty W. Williamsonin kirjaa The 
Great Law. A study of religious origins and of 
the unity underlying them. London 1899. Long- 
mans, Green and Co. 

Paras joululahja on kirja,   ks aate 1907:278, 
Rauhaisaa joulujuhlaa ja siunausta runsasta 

vuoden alkavan varrella toivoo kaikille luki- 
joilleen Tietäjän toimitus. 

Levitköön totuuden puolueeton valo Suomem- 
me ioka kolkkaan!   1908:386, 

Tahdon vielä kiinnittää lukijaimme huomion 
Tietäjän pieneen joululehteen, ioka ilmestyy 
kahden viikon kuluttua. Jokainen, ioka sen 
hankkii, tulee varmaan hämmästymään ilosta, 
siksi sisältörikas ia merkillinen kirjanen siitä 
tulee. Se joka pitää liikettämme arvossa ja 
tahtoisi muillekin tehdä tunnetuksi teosofian 
hyvän sanoman, hän hankkikoon 20 markalla 
100 kpl. tätä joululehteä ia jakakoon ilmaisek- 
si ympäristössään. (Yksitellen ostettuna se 
maksaa 25 p., maaseudulla 30 p.) Jalo tapa se 
olisi antaa joululahjoja.   1909:342, 

T i e t ä j ä n  j o u l u l e h t i .  Koska on ajan 
vaatimus, että teosofian sanoma leviää yhä laa- 
jempiin piireihin, on joululehden hinta pantu 
niin mitättömäksi (25 p., postivapaasti 30 p ), 
että jokainen asianharrastaja olisi tilaisuudessa 
hankkimaan monta kappaletta. Kehotamme 
myös useampia ostamaan yhdessä 100 kpl. posti- 
vapaasti 20 markalla ja jakamaan niitä ympä- 
ristössään — jakamaan ja myymään. Joululehti 
on aina helppo myydä! 1909:368, 

»Tietäiän Joululehti 1909» ilmestyi tämän 
kuun 1 p:nä. Vaikka se oli meidän ensimäinen 
yrityksemme tällä alalla, onnistui se mainiosti. 
Lehti — 16-sivuinen, 2-palstainen — sisältää 15 
kirjotusta ja 4 muotokuvaa. Ennakolta oli io 
tilattu toista tuhatta, kolmena ensimäisenä päi- 
vänä meni pari tuhatta kaupaksi, 4,000 painok- 
sesta on nykyään jälellä vain pari sataa kappa- 
letta. Toivokaamme, että ensi vuonna voimme 
ottaa 10,000 painoksen.   1909:370, 

T i e t ä j ä n  J o u l u l e h t i  1909 (sisältää 
seuraavat kirjoitukset): Koraani, 112 sura. Jee- 
sus Kristus, kiri. P- E. Salainen Kristus, kirj. 
P. E. Tietäjät itäiseltä maalta, kirj. P. E. Kris; 
tuksen syntymä, kirj. P. E. Joulumuistelma, 
kirj. V. H. V. Niin on, suom. Jouluhaltia, 
suom. Kuka oli rikas? suom. Vertaus pyhästä 
varjosta, suom. Uusi opettaja, kirj. P. E. Teoso- 
finen liike, kirj. P. E. Kolme teosofista tietäjää, 
kirj. P. E. Niin on. suom. Teosofinen kirjalli- 
suus, kirj. P. E.   1909 joulul. 1—16, 

Taas saapuu ioulu, kristikunnan suuri juhla, 
jolloin kristikunta aivan kuin lähestyy henges- 
sään hetkeksi sitä vapahtajaa, sitä Mestaria, 
jonka muistoksi ia kunniaksi se juhlansa viet- 
tää. Jouluna on todella kuin henkinen virtaus 
kulkisi huminana läpi kristikunnan. Monet, mo- 
net tämän tuntevat mielensä ylennyksenä: joilla 
on silmät nähdä ja korvat kuulla, voivat kat- 
seellaan seurata taivaallisten enkelijoukkojen 
laskeutumista maapiiriä lähemmäksi ja kuulla 
heidän autuaallista lauluaan rauhan kunniaksi. 
Toisin sanoen: eräät deevat, jotka tavallisissa 
oloissa pysyttelevät älytasolla — »jumalien 
maassa», — saattavat jouluyönä ia joulun ai- 
kaan laskeutua astralitasolla sen ylevän har- 
taudentunteen takia, mikä kristikunnassa silloin 
vallitsee ja joka vuosisatoien kuluessa aina sa- 
mana vuodenaikana on uudistunut.  Meidän ma-
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terialistisina päivinä tämä tunne kyllä monesta 
on häipynyt — heidän omaksi vahingokseen. 
Sillä tuommoisena aikana, jolloin on totuttu vii- 
vähtämään yhteisessä pyhässä ja samalla iloi- 
sessa tunnelmassa, on helpompi kuin muulloin 
joutua kosketukseen näkymättömän maailman 
kanssa. Kun taivas laskeutuu meitä lähemmäk- 
si, on meidän helpompi siihen nousta. Joulu on 
kaikille suosiollinen aika — kiirekin saa jou- 
luna rauhallisemman ja ystävällisemmän lei- 
man, — mutta rukoilijalle ja mietiskelijälle se 
on pyhä hetki. Enkä minä puhu »oikeauskoi- 
sena», vaan mystikkona. 

Jouluna 1893 kävin ensimäisen ja toistai- 
seksi ainoan kerran Herran ehtoollisella. Olin 
juuri päässyt ripille ja uskoin vahvasti Kristuk- 
sen lunastukseen ja hänen kärsimykseensä ris- 
tinpuulla. Uskoin, että tämän uskoni piti olla 
elämäni a ja o ja että silloin olin autuas ja hy- 
vä ja täydellinen. Olin kyllä hieman levoton 
yhdestä seikasta, siitä nimittäin, että tiesin, et- 
ten ollut hyvä, täydellinen ja autuas. Mutta 
otaksuin sen riippuvan uskoni puuttellisuudes- 
ta ja lohdutin itseäni sillä, että kunhan tässä 
nyt oikein pääsen uskoon kiinni, niin sitten . . . 

Urkujen mahtava soitto taukosi, kirkossa kuu- 
lui vain hiljaisia nyyhkytyksiä. Liikutuksen 
vallassa seurasin toisia alttarille. Laskeuduin 
polvilleni oudon tunnelman valtaamana. Kat- 
settani kohtasi komea alttaritaulu, joka esitti 
Kristuksen ottamista alas ristinpuulta ja josta 
en koskaan ollut pitänyt, mutta taulu peittyi 
kuin sumuun enkä siihen huomiotani kiinnittä- 
nyt. Papit, jotka ehtoollista jakoivat, sanelivat 
jotakin ja tarjosivat jotakin — minäkin sain 
osani, — urut taas hiljaa soivat, mutta minun 
huomioni oli poissa tästä maailmasta. Silmäni 
tähtäsivät ylöspäin sitä pilveä kohti, joka peit- 
ti alttaritaulun. Äkkiä pilvi repesikin, se aivan 
kuin aukeni ja sen lomasta näin — niin, kuinka 
osaan selittää, mitä näin? »Jeesus Kristus», 
kuiskasi silloin sydämeni. Näin ihmisen kas- 
vot, Mestarin kasvot, loistavat, ihanat, jumalal- 
liset, näin myös puolet hänen vartaloaan. Ei se 
ollut näköhäiriö eikä kuva, vaan elävä olento, 
jonka syvät ja lempeät silmät katsoivat suo- 
raan minuun. Ei hän mitään sanonut, hän kat- 
seli vain. Mutta hänen katseessaan oli semmoi- 
nen voima, että minä, joka olin aivan kuin ka- 
dottanut itseni tunnelman valtaan, aloin toipua 
ja tulla yhä tietoisemmaksi ja tietoisemmaksi 
itsestäni — vaikken vanhasta, vaan jostakin 
uudesta itsestä. Suomukset putosivat silmiltäni. 
Mestarin katseessa oli niin läpitunkeva tieto, et- 
tä minäkin aloin nähdä totuuden. Ja hänen ma- 
jesteettinsa oli niin ylivuotava, että minäkin 
sain siitä osan. 

Minkä totuuden sitten näin? Näin ja tunsin 
ja tiesin, että uskonto ei ollut siinä, että uskoin 
olevani pelastettu ja täydellinen, vaan siinä, 
että todenteolla pyrin täydellisyyttä kohti. 
Kuinka selittäisin? Minun ei tullut uskoa, että 
olin hyvä, vaan minun piti todella olla hyvä. 
Koko elämä oli siinä. Se oli elämän tärkein ky- 
symys. »Tästä lähtien minä olen hyvä, voitan 
itseni, en pahastu, en suutu, en hermostu. Olen 
aina iloinen ja palvelevainen ja auttavainen.» 
Näin sillä hetkellä tiesin, että elämä oli ja että 
sen piti olla. 

Kun sitten nousin ja läksin kotiin, tuntui ai- 
van kuin olisin kantanut Kristuksen kuvan sy- 
dämessäni. Tiesin, kuka hän oli. Pidin häntä 
tietysti jumalana, mutta tiesin, että hän oli täy- 
dellinen ja hyvä ja että hän sanoi minulle: 
»seuraa minua ja ole sinäkin täydellinen, niin- 
kuin taivaallinen isäsi on täydellinen.» Kaikki 
teologiset kysymykset olivat minulle tietysti 
vielä hämäriä, mutta uskonnon käytöllinen 
puoli oli tullut ratkaistuksi. Minulle personal- 
lisesti ei ollut muu tarpeen kuin seurata Mes- 
tarin jälkiä. Kun sen tein, oli kaikki hyvin. 
En tarvinnut mistään olla levoton enkä epätie- 
toinen . . . 

Tuo joulu 1893 oli käännekohta elämässäni. Jo 
tammikuussa 1894 sain käsiini teosofisen kirjan. 
Sen perästä olen joka joulu muistellut varhai- 
sen nuoruuteni kokemusta ja kiitollisena ja iloi- 
sena ajatellut, että ilman sitä en varmaan heti 
olisi älynnyt omaksua teosofian sanomaa. 1910: 
397—399, 

J o u l u l a h j a    y s t ä v i l l e .    1910:431, 
Onnellista joulua kaikille! 1911:352, 

JOULUSYMBOLIIKKAA. 
(Esitelmä 25/12 1909.) 

Joulua, kuten tiedämme, vietetään kristi- 
kunnassa suuren Mestarin Jeesuksen Kristuk- 
sen syntymän muistoksi, ja samalla sillä aja- 
tellaan vertauskuvallisesti koko sitä lunastus- 
työtä, jonka arvellaan tapahtuneen, kun Juma- 
la lähetti ainokaisen poikansa maan päälle, eli 
niinkuin myös sanotaan, astui itse alas maan 
päälle ja pelasti ihmiskunnan pahan vallasta. 

Tämä on joulunvietto kristikunnassa, vaikka 
se on tullut niin yleiseksi tavaksi, etteivät mo- 
net joulua viettäessään ensinkään ajattele, mitä 
sillä tarkotetaan. 

Mutta meidän aikanamme on paljon ihmisiä, 
jotka ovat alkaneet syvemmin ajatella näitä 
asioita ja epäillen kysyä: onko todella ollut 
tuollaista lunastustyötä? onko Jumala Jeesuk- 
sen Kristuksen muodossa astunut alas maan 
päälle? Vieläpä monet suorastaan arvelevat, et- 
tei sellaista ihmistä, miksi Jeesusta Kristusta 
kuvataan, ole ensinkään ollut olemassa tai että 
hän ainakin on ollut sellainen kuin muutkin ih- 
miset, ainoastaan jalompi ja nerokkaampi. Sen 
mukaan ei hänen syntymälläänkään ole mitään 
erikoista merkitystä. 

JOB kysytään neuvoa vertailevalta uskontutki- 
mukselta, mistä on syntynyt joulun vietto, niin 
se opettaa sen hämmästyttävän tosiasian, ettei 
kristikunta ole tätä juhlaa keksinyt vaan että 
sitä aina on vietetty maan päällä. Kaikissa kan- 
soissa ja kaikkina aikoina on vietetty tätä jou- 
lujuhlaa jonkun suuren jumalallisen ihmisen 
syntymän muistoksi. Vieläpä on näitä ihmisiä 
suorastaan kutsuttu Vapahtajiksi ja usein sa- 
nottu, että itse Jumala on astunut maan päälle 
pelastamaan ihmiskuntaa pahan vallasta. 

Tiedetäänpä historiallisesti, ettei kristikunnas- 
sa suinkaan tätä juhlaa Kristuksen syntymän 
muistoksi ole aina vietetty joulukuun 25 p:nä. 
Ei ollenkaan tiedetä, minä vuoden päivänä 
Kristus syntyi maailmaan. Tunnettu Jumaluus- 
oppinut  Farrar  sanoo   teoksessaan    »Jeesuksen
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Elämä»: »Kaikki yritykset Jeesuksen syntymän 
kuukauden ja päivän määräämiseksi ovat hyö- 
dyttömiä. Ei ole olemassa minkäänlaisia päivä- 
määriä, joiden avulla voisimme sen määrätä 
edes suunnilleenkaan». Syntymäjuhlia vietet- 
tiin kyllä jo varhain, mutta eri aikoina vuo- 
desta. 

Vasta v. 337 paavi Julius I määräsi, että jou- 
lua aina oli vietettävä 25 p:nä joulukuuta. Ja 
miksikä? Kirkkoisä Krysostomos kirjottaa: 
»Siksi päiväksi (25 p:ksi jouluk.) määrättiin lo- 
pullisesti Roomassa Kristuksen syntymän viettä- 
minen, jotta samalla aikaa kuin pakanat puu- 
hasivat omia juhlamenojansa (n.k. B r u m a- 
lia), kristityt voisivat häiriintymättöminä viet- 
tää juhlaansa». Historian tutkija Gibbon sanoo 
teoksessaan »Rooman valtakunnan häviö»: 
»Roomalaiset kristityt, jotka olivat yhtä tietä- 
mättömiä kuin heidän veljensä Kristuksen to- 
dellisen syntymän päivämäärästä, määräsivät 
tuon juhlan pidettäväksi 25 p:nä joulukuuta, 
B r u m a 1 i a n eli talvipäiväseisauksen aika- 
na, jolloin pakanat vuosittain juhlivat auringon 
syntyä». Sitä päivää kutsuttiin nimellä Nata- 
lis Solis I n v i c t i  eli »voittamattoman au- 
ringon syntymäpäivä». 

Mutta ei ainoastaan Rooman valtakunnassa 
tätä päivää juhlittu vaan muissa uskonnoissa 
voidaan vielä selvemmin huomata, kuinka tätä 
päivää vietettiin jonkun suuren Vapahtajan 
muistoksi. Niinpä esim. Persiassa vapahtajan 
Mithran, valon jumalan, syntymän juhlaa vie- 
tettiin joulukuun 25 p:nä. Egyptissä Osiriksen 
ja Isiksen pojan, Horuksen syntymäjuhla oli 
joulukuun 26 p:nä. Silloin kannettiin näytteillä 
pienen Horus-lapsen kuvaa, jota kansa kumarsi 
ja palveli. Samalla tavalla vielä tänä päivänä 
katolisissa maissa jouluna kannetaan Kristus- 
lapsen kuvaa, il b a m b i n o ,  ja sitä palvel- 
laan. Vanhassa Meksikossa vietettiin juhlaa 
vapahtajan Quetzalcoatlin muistoksi ja azte- 
kien luona talvipäiväseisauksen aikana juhlit- 
tiin auringon syntymää. 

Vanhat skandinaavialaiset viettivät tätä sa- 
maa päivää Odinin ylijumalan ja Frejan pojan 
Freirin muistoksi. Muinaisessa Kreikassa juh- 
littiin Bakkuksen Zeun pojan syntymäpäivää 
25 p:nä joulukuuta. Tiedetään myös historialli- 
sesti, että vanhassa Syyriassa tänä päivänä vie- 
tettiin juhlaa Adoniksen syntymän muistoksi. 
Intiassa tätä päivää kutsuttiin »kaikkien juma- 
lien aamuksi». Silloin ei erityisesti ajateltu 
yhtä vapahtajaa vaan kaikkia jumalia ja sil- 
loin ihmiset kukittivat talonsa ja antoivat lah- 
joja toisilleen. Me tiedämme myös, että van- 
hat keltiläiset sytyttivät tulia joulukuun 25 
p:nä. 

Näin vanhoja uskontoja tutkittaessa huoma- 
taan, että kaikkina aikoina on pidetty talvipäi- 
vänseisausta pyhänä. Se päivä on myös useim- 
miten vietetty jonkun vapahtajan syntymän 
muistoksi. 

Silloin kysymme: miksikä juuri tämä päivä 
on valittu? Eiväthän suinkaan kaikkien kan- 
sojen vapahtajat ole sinä päivänä todella syn- 
tyneet? Se päivä valittiin sentähden, ettei se 
ollut ainoastaan historiallinen muistojuhla vaan 
myös vertauskuvallinen juhla.    Niinhän kristi- 
 

tytkin uskovat,  että  se  osaksi  on muistojuhla, 
mutta osaksi vertauskuvallinen. 

Onko tällä päivällä todella mitään historial- 
lista merkitystä? Onko tuollaisia suuria ihmi- 
siä, vapahtajia, ollut maan päällä? Kristitty on 
valmis sanomaan, että hänen vapahtajansa epäi- 
lemättä on ollut, mutta muut, joita myös on sa- 
nottu vapahtajiksi, ovat olleet vain heikkoja, 
syntisiä ihmisiä. Ja kuitenkin on heitä muis- 
tettu jumalallisina olentoina, ja heistä on ker- 
rottu samanlaisia asioita kuin Jeesuksesta. 
Useimmat heistä ovat syntyneet neitseestä — 
niin kerrotaan — ja he ovat käyneet ympäri 
saarnaamassa, parantamassa ja auttamassa. 
Kuoltuaan he ovat astuneet alas helvettiin sie- 
luja pelastamaan, ja sitten nousseet kuolleitten 
valtakunnasta taivaaseen. Miksikä kaikista on 
kerrottu tällä tavalla? Onko Jumala monta 
kertaa esiintynyt maan päällä vai ovatko kaikki 
kansat tietäneet tuosta lunastuksesta? 

Kristityllä ei ole mitään sanottavana näiden 
tosiasioiden edessä. Hän ei voi niitä selittää 
eikä myöskään pyyhkäistä pois. Ainoastaan teo- 
sofinen ja Salatieteellinen tutkimus selvittää tä- 
män pulman. Se lausuu, että Jumala, maail- 
mankaikkeuden Jumaluus, ei ole koskaan ollut 
maan päällä eikä olisi voinutkaan olla, koska 
se täyttää kaiken ja kaikki elämä on hänessä. 
Mutta maan päälle on totisesti syntynyt suuria, 
jumalallisia ihmisiä, jotka ovat olleet suoranai- 
sessa yhteydessä Elämän suuren salaisuuden 
kanssa, ja ovat puhuneet tiedosta eikä kuule- 
misesta. He ovat esiintyneet jumalallisella voi- 
malla ja tehneet jumalallisia töitä. Ihmiskunta 
ei ole ollut hylätty, ei jätetty yksin kulkemaan, 
eikä ole mitään »pakanoita», ei eroa pelastettu- 
jen ja pelastamattomien välillä; on ainoastaan 
suuri joukko ihmisiä, pantuina yhdessä elämään 
saman maan päälle. Ja aina on näillä ollut kä- 
sitystä jostakin suuresta jumalallisesta ihmi- 
sestä, joka on heitä auttanut tietoon siitä, mitä 
elämä on. 

Voimme pitää historiallisesti todistettuna, että 
tällaisia suuria jumalallisia ihmisiä on elänyt 
maan päällä. 

Mutta tämä joulu-juhla ei ole ainoastaan his- 
toriallinen muistomerkki vaan myös vertausku- 
vallinen. Juuri syntymäpäivän asettaminen 
joulukuun 25 p:ksi on viittaus sen vertausku- 
valliseen merkitykseen. Se on valittu sentäh- 
den, että luonto on suuri vertauskuva henki- 
sestä elämästä, ja luonto juuri tänä päivänä 
viettää suurta juhlaa. Luonto silloin riemuitsee 
auringon syntymisestä, sillä me tiedämme, että 
päivät ovat yhä lyhenneet, yöt yhä pidenneet 
tähän päivään asti. Mutta talvipäivänseisauk- 
sessa on pimeyden valta murrettu, valo on tul- 
lut takaisin, aurinko on syntynyt uudestaan. 
Sentähden tätä päivää Roomassa kutsuttiin 
»voittamattoman auringon syntymäpäiväksi». 
Rahvaan mielestä, joka ei syvemmin ajatellut, 
se oli vain kaunis vertauskuvallinen juhla siitä, 
että taas saatettiin ruveta toivomaan kesän lä- 
henemistä. Siitä asti tulee ikäänkuin suurempi 
mahdollisuus elää ja tulla toimeen maan päällä. 

Mutta tämä päivä ei ole ainoastaan juhla fyy- 
sillisen valon kunniaksi. Fyysilliset tosiasiat 
muistuttavat henkisiä tosiasioita.  Siksi on jou-



Joulu — 63 — Joulu 
 

lun vietolla vielä syvempi merkitys. Valo ei 
ole näet ainoastaan fyysillistä laatua, vaan valo 
on kolmea laatua: fyysillinen eli ulkonainen 
valo, järjen valo ja hengen valo. 

Jos ajattelemme eläinmaailmaa, voisimme sitä 
kutsua pimeydeksi, koska eläintä hallitsee ai- 
noastaan sokea vaisto, vietti, himo. Meidän kan- 
naltamme se on pimeyttä, koska siinä ei ole mi- 
tään tietoa vaan se elämä tapahtuu aivankuin 
luonnon pakosta jonkun vietin tai himon sy- 
säyksestä. Ihmisenkin elämää kutsutaan pi- 
meydeksi, jos ainoastaan luonnolliset vaistot ja 
vietit sitä ohjaavat ja sysäävät minne tahansa. 
Ja miksikä niin? Sentähden että ihminen ei 
silloin käytä järjen valoa. 

On ollut sellainenkin aika ihmiskunnan his- 
toriassa, jolloin ei vielä ollut järjen valoa vaan 
ihmiset olivat eläinten kannalla. Ja todellakin 
oli merkillinen tapahtuma jokaisen ihmisen his- 
toriassa, kun järki hänessä heräsi. 

Mistä sitten on syntynyt järki? Voidaan aja- 
tella, että se on vähitellen luonnon pakosta ja 
ulkonaisten vaikutusten voimasta herännyt. 
Mutta se, mikä tällä tavoin syntyy, on ainoas- 
taan alempi, maallinen ymmärrys, joka ei ole 
kuolematon eikä kysy mitään suurempia asioita 
vaan palvelee ainoastaan himoja ja viettejä. 
Sitävastoin on meillä sisässämme myös se mer- 
killinen järki, joka tahtoo ylöspäin, katsoo ju- 
malallisia asioita, ja kysyy, mitä elämä on. Se 
järki ei ole voinut syntyä maan tomusta ja ai- 
neellisten molekyylien yhteentörmäyksestä. 
Kaikissa uskonnoissa sanotaankin, että ihmisen 
järki on jumalallista alkuperää. Järjen tuli on 
taivaasta ryöstetty, kertovat kreikkalaiset Pro- 
metheus-tarussa. 

Kristinuskossakin, vaikkei sitä aina ole huo- 
mattu, puhutaan siitä valosta, joka loistaa ih- 
misen sisällä. Jeesus puhuu Isästä ja pojasta. 
Isä Jumala on se salaisuus, joka on kaiken ta- 
kana ja kaiken pyrkimyksen loppumäärä. Mikä 
on se Isä? Se on rakkaus, »Jumala on rakkaus». 
Se Isä, joka on kaiken takana ja jonka helmaan 
meidän täytyy pyrkiä, on rakkaus. Voiko eläin 
pyrkiä sen luo? Ei, vaan yksin ihminen, jolla 
on järjen valo. Sentähden sanoo Kristus: »ai- 
noastaan pojan kautta voitte tulla Isän luo». 
»Ei kukaan voi tulla Isän luo vaan minun kaut- 
tani». Kuka on se »poika», se »minä»? Se on 
järjen valo. Niinkuin Isä on täydellinen rak- 
kaus, niin Jumalan Poika yhdeltä kannalta kat- 
soen on järjen valo. 

Jumala on se suuri rakkaus, joka kaikkia hal- 
litsee ja helmassaan ylläpitää, mutta toiselta 
puolen se maailman valo, joka loistaa pimey- 
dessä ja jota maailma ei tunne. Tämä maail- 
man valo on astunut alas ihmiskuntaan ja pe- 
lastaa jokaisen ihmisen himojen vallasta, pahan 
orjuudesta. Järki on ottanut asuntonsa ihmi- 
sen henkeen ja sentähden he ovat järkeviä 
olentoja, sentähden Jeesus sanoo, että me kaik- 
ki olemme jumalia, Jumalan poikia. Ihmisen 
pojaksi kutsuu Jeesus myös järkeä ihmisessä, 
ja sentähden hän sanoo: »korottakaa ihmisen 
poika» s.o. nostakaa järki sisässänne ylös — ei 
alempi, itsekäs ymmärrys vaan se järki, joka 
ymmärtää, että rakkaus on kaikkea hallitseva. 
Järki on ainoa, joka voi meidät viedä rakkau- 
 

den Jumalan luo. Korottakaa tämä järki, ol- 
kaa ihmisen poikia, nouskaa himojenne, viet- 
tienne, vaistojenne yläpuolelle, kohotkaa astra- 
lisesta   pimeydestä   mentaliseen   järjen   valoon! 

Jeesus viittaa tällä opillaan siihen, että meis- 
sä jokaisessa on Jumalan elämä ja järjen valo. 
Se on meissä pienenä, se on vain »ihmisen poi- 
kana» eikä vielä »Jumalan poikana». Mutta se 
on sama valo, sama Jumalan poika, ja me voim- 
me tulla itsetietoisesti siksi, mitä me jo sisäi- 
sesti salaisuudessa olemme. Sentähden eräs 
kirkkoisä, pyhä Ambrosius sanoo: »Tulkaa sik- 
si, mitä olette.» Se merkitsee: teissä on jo maa- 
ilman valo, järki, ottakaa se täydellisesti vas- 
taan, silloin ja ainoastaan silloin voitte pelas- 
tua eläimellisyydestä. 

Tiedämme, että järjen avulla voimme todella 
nousta himollisen minämme yli. Joulukin on 
vertauskuvallinen juhla muistoksi siitä, että 
me kaikki ihmiset olemme päässeet osallisiksi 
jumalallisesta järjestä. Mutta Isästä Jumalasta 
lähtee muutakin kuin järjen valo. Siitä tulee 
myös korkein valo, hengen valo. 

Niinkuin älyn pimeys on tietämättömyyttä, 
niin on henkinen pimeys itsekkyys ja synti. 
Eläin ei tee syntiä, eläin on vain viettiensä hal- 
litsema, ja järki siitä pelastaa. Mutta ihminen, 
vaikka hänessä onkin järki, voi sittenkin tahtoa 
itsekkyyttä, tahtoa pahaa. Ihminen voi olla syn- 
tinen olento, kuten uskonnot sanovat. Me emme 
suinkaan ole täydellisiä vaan vaellamme hen- 
kisessä pimeydessä ja pahassa tahdossa. Kuinka 
siitä voimme pelastua? Siitä pelastumme ai- 
noastaan siten, että Jumalan elämän korkeampi 
puoli astuu alas meidän sisäämme ja täyttää 
meidät, ja tämä on Jumalan rakkaus. Sitä kut- 
sutaan Kristukseksi ihmisessä. Ainoastaan se 
voi meidät lopullisesti pelastaa itsekkyydestä. 
Kun Kristus syntyy ihmisessä, niin hän nostaa 
ihmisen pois tavallisesta eläin-ihmisyydestä to- 
delliseen ihmisyyteen. 

Mutta ennen sitä tulee ihmisen sielussaan 
toivoa ja ikävöidä Kristusta. Ja mitä hän sil- 
loin ikävöi? Täydellisyyden puhtautta, synnit- 
tömyyttä, ja sitä, että hän voisi niinkuin Ju- 
mala rakastaa. Kuinka me sitten jaksamme 
täydellisyyttä ikävöidä? Kuinka todellisuudes- 
sa jaksamme tulla jumalaksi? Emme jaksa- 
kaan, ennenkuin järkemme on määrättyyn koh- 
taan kehittynyt, ennenkuin olemme siksi pal- 
jon elämää kokeneet ja ymmärtäneet, että 
olemme väsyneet pahaan, väsyneet tuottamaan 
kärsimyksiä toisillemme, väsyneet itse turhaan 
kärsimään. Miksikä minä kärsin? kysyy jokai- 
nen lopulta itseltään. Ja hän huomaa: minä 
kärsin sentähden, että minussa itsessäni on jo- 
takin itsekästä, jolla riipun pahassa kiinni, ja 
sentähden kärsin. Ja samalla me myös väsym- 
me tuottamaan kärsimyksiä toisillemme. Päin- 
vastoin tahtoisimme synnyttää onnea ja iloa 
maailmaan, tahtoisimme tehdä muitakin onnel- 
lisiksi, niinkuin itse kaipaamme onnea. Ihmi- 
sessä, kun hän on elämää syvemmältä nähnyt, 
herää halu, ettei hänen enää tarvitseisi tehdä 
pahaa ja saattaa kärsimyksiä maailmaan. Hän 
toivoo, että voisi olla niin voimakas ja viisas, 
ettei itse kärsisi, ja niin puhdas ja epäitsekäs, 
ettei tuottaisi muille kärsimyksiä vaan ainoas- 
taan onnea ja iloa. 
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Kun hän tätä toivoo, silloin vähitellen lähe- 
nee aika, jolloin Kristus on hänessä syntyvä. 
Kristus syntyy häneen ja täyttää hänet silloin 
Jumalan rakkaudella, ja siitä hetkestä lähtien, 
jolloin Jumalan rakkaus on hänen sisässään he- 
rännyt, hän huomaa, kuinka hän vapautuu it- 
sekkyydestä, puhdistuu ja nousee. 

Hänen omat kärsimyksensä eivät enää häneen 
koske. Ne voivat kenties tuntua hänelle, mutta 
ne ovat kuitenkin nyt hänen ulkopuolellaan. 
Hänen sisimmässä sisässään on syntynyt Kris- 
tus, siellä on rauhan tyyssija. Ja hän huomaa, 
että vähä vähältä hänelle myönnetään se mer- 
killinen etuoikeus, että hän voi hiukkasen on- 
nea luoda ympärilleen maailmaan. 

Kun jumalallinen valo, Kristus, ihmisessä 
syntyy, silloin kaikki arvotukset ratkaistaan, 
silloin ainoastaan hengen valo hänestä säteilee, 
joka on pyhä ja puhdas tahto. 

Siis joulun vietolla on suuri vertauskuvalli- 
nen merkitys. Se ei ole ainoastaan historialli- 
nen muistojuhla suuren vapahtajan syntymä- 
päivän viettämiseksi, vaan myös vertauskuval- 
linen hetki. Osaksi se on vertauskuva järjen 
valon syntymisen muistoksi, osaksi juhla, joka 
ennustaa sitä päivää, jolloin Kristus — Juma- 
lan rakkaus — ihmisessä syntyy. 

Myöskin tuo historiallinen juhla on samalla 
profetallinen. Se muistuttaa mieleemme, että 
vastedeskin on vapahtajia syntyvä maailmaan. 
On tuleva sellaisia ihmisiä, jotka pienen verran 
nostavat koko ihmiskuntaa. Voisimme sanoa, 
että nytkin joulujuhla muistuttaa sitä suurta 
tapausta, joka ei ole niinkään kaukana, jolloin 
Kristus henkilönä on uudestaan syntyvä maan 
päälle. Ympäri maailman odotetaan nykyään, 
että Kristus tulee takaisin. Henkimaailmasta, 
sisäisistä, korkeista piireistä on jo sanoma kuu- 
lunut, että taas on astuva vapahtaja maan pääl- 
le, taas on koittava sellainen aika ihmiskunnal- 
le, jolloin annetaan uusi suuri sysäys henkistä 
elämää kohti.    1911:355—361, 

Joulu on käsillä, Jeesuksen juhla, anna nyt 
sielusi hänelle, ks vapahtaja 1912:452—453, 

Jouluostoksia tehdessänne älkää unohtako, 
että Teosofinen kirja ja Tietäjä 1913 ovat ter- 
vetulleita joululahjoja sekä köyhille että rik- 
kaille ystävillenne! 

Paljon, paljon onnea kaikille jouluksi! 1912: 
502, 

Rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta 
toivotetaan kaikille Tietäjän lukijoille! 1913:516, 

Kaikille lukijoille ja ystäville toivoo Tietäjä 
joulukellojen soidessa kirkkaita ajatuksia ja 
lämpimiä tunteita, ks Tietäjä 1914:467, 

Tietäjää on tänä vuonna levinnyt yhteensä 
1549 vuosikertaa. Kasvakoon tämä lukumäärä 
ensi vuonna kahdenkertaiseksi, osotukseksi sii- 
tä, että aatteemme tunkeutuvat yhä laajempiin 
ja laajempiin piireihin! Olkoon joulu täynnä 
rauhaa ja uusi vuosi täynnä iloisia yllätyksiä 
meille  k a i k i l l e !     1915:499, 

Oli jouluaatto 1915. ks Tietäjä 1916:1—2, 
Joulukellojen soidessa vanha hyvä tapa vai- 

kuttaa, että ihmisten sydämet lämpenevät ja 
heltyvät, ks veljeys  1916:434—436, 

Kiitän taas sydämellisesti Tietäjän ystäviä ja 
lukijoita  kuluneesta vuodesta ja toivotan  kai- 
 

kille   rauhallista    joulua    ja    onnellista   uutta 
vuotta! 

Samalla toivon, että mieslukuisasti kohtaam- 
me toisiamme jälleen tammikuussa!   1916:442, 

T i e t ä j ä n  l u k i j a t ,  muistakaa, että Tie- 
täjä 1917 ja teosofinen kirja on joululahja, 
jonka voitte antaa parhaimmalle ystävällenne! 

Kaikille, kaikille joulurauhaa ja uuden vuo- 
den onnea!  1916:488, 

jouluna 1908, kun makasin vuoteellani, jalka 
taittuneena, ks I. T. J. 1917:105, 

Joulu on juhla, joka sisäisesti tarkottaa mys- 
tillisen Kristuksen »syntymistä» eli tajuiseksi 
heräämistä yksilön sielussa, ks Kristus 1917:441 
—442, 

Nyt joulukellojen soidessa voisi ihme tapah- 
tua, ks Suomi 1917:447—451, 

Toivotan kaikille Tietäjän ystäville ja luki- 
joille rauhallista joulua ja onnellista uutta 
vuotta! 

Saanko toivoa, että kaikki näemme toisemme 
taas tammikuussa? Jos te sen suotte, rientäkää 
tilaamaan!  1917:453, 

Paljon onnea jouluksi ja uudelle vuodelle! 
1917:484, 

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 
ja ystävällisiin näkemiin tammikuussa! 1918: 
226, 

Hyvä joululahja on Valoa k o h t i  (hinta 
Smk. 4:—) ja T i e t ä j ä  1919 (hinta Smk. 
10:—).   1918:256, 

Joulu on kuten tiedämme, vanha auringonjuh- 
la, sittemmin muistojuhla Jeesuksen Kristuksen 
syntymän kunniaksi, mutta esoteerisesti se aina 
on ollut ja aina tulee olemaan auringon eli 
Kristuksen syntymäjuhla ihmisen sielussa. Ih- 
minen on vaeltanut pimeyden ja tietämättö- 
myyden yössä, jota ainoastaan hänen perso- 
nalliset kiertotähtensä ovat valaisseet: mutta 
äkkiä koittaa päivä ja aurinko voittamaton 
(soi i n v i c t u s )  nousee hänen sielussaan, 
karkottaen yön usvat ja hämärän kummitukset. 
Ja ihmisestä sanottiin, että hän sai katsella sil- 
millään keskiyön aurinkoa, koska ihmiset hä- 
nen ympärillään vaelsivat pimeydessä. 

Kristillisesti katsoen ihminen vaeltaa heik- 
kona ja turvattomana, ennenkuin hän löytää 
vapahtajansa. Pahalla ja synnillä on valtaa hä- 
nen ylitsensä. Yhä selvemmin hän tajuaa 
oman voimattomuutensa, oman kykenemättö- 
myytensä. Hän etsii tukea ja turvaa profee- 
toilta ja opettajilta. Hän kumartaa sokeudes- 
saan vääriäkin Kristuksia. Hän lankeaa syvälle 
toivottomuudessaan. Mutta äkkiä tulee joulu. 
Vapahtaja syntyy hänen sielussaan, karkottaa 
synnin, heikkouden ja pahan, täyttää koko hä- 
nen olemuksensa autuaallisella voimalla ja rau- 
halla sekä tekee Kristus-valollaan ja rakkaus- 
aurallaan entiset auktoriteetit ja auttajat tar- 
peettomiksi. Ja hänen suhteensa on toteutunut 
runoilijan sana: »jos vapahtaja syntyisi vaikka 
tuhat kertaa Betlehemissä, mutta ei vielä sinun 
sielussasi, ihminen, niin et ole sinä pelastettu.» 

Suuri juhla on todella auringon eli Kristuk- 
sen syntyminen kuolevaisen sielussa. Saavut- 
taahan kuolevainen silloin kansalaisoikeuden 
kuolemattomien valtakunnassa — »Jumalan 
valtakunnassa», »salaisessa veljeskunnassa» ‘— 
ja tulee  »vihityksi»  enkelien joukkoon.  Syystä
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saatamme kysyä, onko mitään tunnusmerkkiä 
siitä, että ihmisessä vapahtaja on syntynyt tai 
edes että hän on oikealla tiellä auringonnousua 
eli Betlehemiä kohti? 

»Vihkimys» on kuolevin sanoin kuvaamaton 
juhlatapahtuma, mutta vihkimys ei tapahdu 
teknillisesti samassa hetkessä kuin syntymä, 
eikä synnyttäminenkään tapahdu, ennenkuin 
lasta on yhdeksänkertaisen ajastajan kannettu 
hengen kohdussa. Kauvan ennen vihkimystä 
saattaa ihminen sentähden tuntea joulutunnel- 
mia ja aavistaa olevansa oikealla tiellä. Joulu- 
tunnelma on juuri se tunnusmerkki, jota kysyt- 
tiin. 

Mikä on siis joulutunnelma? 
G l o r i a  in e x c e l s i s  Deo et in t e r r a  

pax  h o m i n i b u s   b o n a e  v o l u n t a t i s !  
Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja 

maassa rauha ihmisille, joilla on hyvä tahto! 
Joulutunnelma ei tule täydellisenä ja ehjänä 

sille ihmiselle, joka ei usko Jumalaan. Uskolla 
Jumalaan ei tarkoteta dogmiuskoa, vaan sisäis- 
tä luottamusta totuuteen, henkeen, hyvään, si- 
säistä varmuutta ja vakaumusta siitä, että maa- 
ilmaa johtaa henki ja järki, oikeus ja hyvyys, 
että olemassaolon sisin salaisuus on rakkauden 
Isä, jonka lapsia me olemme. Tämä henkinen 
p i s t i s  eli »usko Jumalaan» on eheän joulu- 
tunnelman ehto ja samalla sen sisältö. Joulu- 
tunnelmassa ihmisen sielu ylistää Isää, nousten 
leivosen siivillä yläilmoihin, laulaen sydämensä 
kiitosta jumalille ja liittyen riemussaan enke- 
lien karkeloihin. Ellei ihminen »tule niinkuin 
lapsi», ei hän voi uskoa Isän rakkauteen eikä 
antautua taivaitten iloon. 

Mutta joulutunnelmassa on muutakin: »maas- 
sa rauha». Mikä on »maa»? Se on ihmisen 
koko kuolevainen, maallinen personallisuus, 
hänen maalliset ympäristönsä ja olosuhteensa. 
Niihin kaikkiin tulee joulutunnelman mukana 
rauha, jos ihmisellä on hyvä tahto. Hyvä tahto 
on siis täydellisen ja eheän joulutunnelman toi- 
nen ehto. Ja mitä hyvä tahto on, sen jokainen 
tietää. Tässä on käytäntö kysymyksessä, ei 
teoria eikä metafysiikka. Kysyköön ihminen 
tunteeltaan ja sydämeltään, mikä hyvä tahto 
on. Hyvä tahto muuten tulee ilmi siitä, että 
»maahan»  laskeutuu  rauha. 

Entä rauha? Mikä se on? Rauha on sitä, ettei 
mikään häiritse. Rauha ihmisen persoonallisuu- 
dessa on sitä, ettei hänen ruumiistaan — ei nä- 
kyväisestä eikä näkymättömistä — nouse mi- 
tään esteitä rauhaa häiritsemään. Ei mikään it- 
sekäs ajatus nosta päätään, ei mikään halu eikä 
himo liikuta jäseniä. Ja rauha ihmisen ympä- 
ristössä merkitsee sitä, ettei mikään, mikä ul- 
konaisessa maailmassa tapahtuu tai sattuu, ky- 
kene järkyttämään sielun sisäistä rauhaa. 
Kuinka tämä on mahdollista ja mikä semmoi- 
nen rauha on? Se perustuu siihen, että oikeassa 
joulutunnelmassa ihminen ei tiedä mitään pa- 
hasta. 

Pahaksi hän nimittää ja kärsimykseksi kaik- 
kea, mikä häiritsee. Mutta joulutunnelmassa 
pahan ääni hänen sisässään on vaiennut, ja kär- 
simykset, surut ja tuskat, joita ympäristö hä- 
nelle tuottaa, eivät häiritse hänen rauhaansa, 
sillä hän antaa ne rakkaudessaan anteeksi. Kär- 
simys  kadottaa   kärkensä   eikä   hänen   sielunsa 
 

tunne sitä kärsimykseksi, sillä hän ottaa kärsi- 
myksenkin vastaan lahjana elämän kädestä ei- 
kä elämä lahjota mitään pahaa. 

Semmoinen on joulutunnelma, ylevä, ihana, 
suurta vihkimysjuhlaa ennustava. Kristus on 
hyvä ja Kristus ei tiedä pahasta. Oi mahtava 
mysterio, joka odottaa toteutumistaan joka ih- 
misen sielussa.  1919:292—294, 

Soikoot joulukellot tänä vuonna rauhaa ja 
sopusointua kaikille Tietäjän lukijoille ja ys- 
täville!  1919:299, 

Onnea, onnea kaikille jouluksi! 1920:348, 
Joulu on rakkauden juhla. Jouluna vietämme 

sen ihmisen syntymää, joka uhrasi kaikkensa 
rakkaudelle, joka ei tunnustanut muuta perus- 
taa, ei muuta ojennusnuoraa eikä muuta pää- 
määrää ihmisen elämälle kuin rakkauden, vä- 
symättömän, anteeksiantavan, itsensä unohta- 
van. »Sen uuden käskyn annan minä teille: ra- 
kastakaa toisianne sillä rakkaudella, jolla minä 
olen teitä rakastanut.» Hänen rakkautensa oli 
taivasten valtakuntaa, se oli autuutta ja rau- 
haa. 

Kuinka kaukana on siitä vielä kristikunta! Se 
viettää kerran vuodessa »rakkauden ja rauhan 
ruhtinaan» syntymää, mutta vähän se välittää 
siitä suuresta opetuksesta, minkä hänen elä- 
mänsä antoi. Kristikunta yhä sotii ja vihaa, 
murhaa ja ryöstää, tarttuu miekkaan ja — huk- 
kuu. 

Mutta Jeesuksen Kristuksen antama uusi elä- 
mänohje onkin salattu »tämän maailman vii- 
sailta ja oppineilta». Sen ymmärtävät vain ne 
pienet, joita maailman oppineet halveksivat, — 
ne pienet ja vähäväkiset, joiden sydän on su- 
russa puhdistunut, joiden henki totuutta halaa, 
joille rakkaus on mittaamattoman paljon kal- 
liimpi kuin kunnia ja kulta, kuin maine ja 
maailmanvalta.  1921:3, 

JOULUN  RUUSU-RISTI. 
Ruusu-Rististä on tuleva uuden ajan, uuden 

uskon, uuden elämän ja uuden ihmisen sym- 
booli. 

Olemme tähän saakka eläneet yksinomaan 
ristin merkissä. Olemme uskoneet pahaan ja 
kärsimykseen. Olemme sanoneet itsellemme, 
että maallinen elämä on murheen laakso, ja 
olemme opettaneet toisillemme, että maallisen 
elämän jälkeen uhkaa ikuinen kadotus. Olem- 
me väittäneet, että ihminen on synnissä siinnyt 
ja syntynyt ja auttamattomasti pahaan kytket- 
ty, ellei ulkoapäin tule hänelle apua. Olemme 
uskoneet Jumalaan, joka oli heikko ja voima- 
ton pahuuden pääruhtinaan rinnalla, sillä tämä 
sielun vihollinen saattoi koska tahansa houku- 
tella meidät pois Jumalan ja hänen pyhiensä 
luota. Elämä oli kolkko ja pimeä, sen taakka 
raskas, ja katseemme painui aina maahan. 
Kaikkialla oli vääryyttä ja julmuutta, ahneutta 
ja sortoa, aina ihmiset riitelivät ja kiistelivät, 
tahtoen toisiaan pettää ja paljastaa. Kansat 
olivat kuin ryöväreitä, kävivät sotaa, murhasi- 
vat, polttivat, hävittivät. 

Ja kuitenkin uskoimme, että vapahtaja oli 
elänyt ja kuollut, että rauhan ruhtinas oli tul- 
lut, että Jumalan rakkaus oli ilmestynyt maan 
päällä ihmisen haahmossa! 
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Ah, meidän uskomme oli kuollut. Mitä meitä 
hyödytti, että vapahtaja oli Betlehemissä syn- 
tynyt, että hän oli vaeltanut meidän keskelläm- 
me, opettanut ja rakastanut, — mitä meitä aut- 
toi, että hän oli kärsinyt ja kuollut? Meidän 
oma sydämemme oli autio ja tyhjä, se ei rakas- 
tanut, se ei osannut oppia eikä opettaa, se ei 
uskonut hyvään eikä onneen. Korkein viisaus, 
mikä silmiimme kangasti, oli alistuminen, nöy- 
rä alistuminen ja kovaan kohtaloon tyytymi- 
nen. 
Sillä elämä ei ollut leikki, ja kuolema — ken 
tiesi, mitä kauhuja kuolema kätki? 
* 

Mutta kerranhan joulukellot soivat meidän 
sielussamme? Kerran silmämme olivat itke- 
neet kyynelensä kuiviin ja otsastamme oli tip- 
punut sydämemme veripisaroita ja sielumme 
hätähuuto oli kaikunut aavaan avaruuteen. Ja 
silloin rauhan ruhtinas oli astunut luoksemme, 
kunnian herralle oli valmistunut sija meidän 
sydämessämme ja Isän ihmeellinen rakkaus oli 
virrannut vereemme ja poistanut sen tahran. 
Vapahtaja oli syntynyt, ei Betlehemissä ainoas- 
taan, vaan meissä, ja meissä, oman ristimme 
keskellä, oli äkkiä puhjennut ruusu. 

Ruususta tuli joulumme symbooli, ja me rien- 
simme koristamaan joulupuutamme kirkkailla 
ja loistavilla kynttiläruusuilla. 

Elämän jokapäiväisyys muuttui meille joulu- 
juhlaksi. Sen pimeys haihtui valoon, sen taakka 
muuttui suloiseksi ja kevyeksi ikeeksi, ja kat- 
seemme uskalsi iloita taivaan sinestä ja lintu- 
jen laulavasta lennosta. Ihmisten julmuus ja 
vääryys suli silmäimme edestä, ja me näimme 
heidän tuskansa ja heidän hätänsä. Heidän ah- 
neutensa oli arkuuden avunpyyntöä, heidän sor- 
tonsa sanatonta surua ja heidän riitansa hukku- 
van huutoa. Kansat olivat luonnonvoimien 
leikkikaluja ja samalla lempilapsia ja heidän 
sotaretkensä puhdistuksen ukkosilmoja. 

Ah, nyt kun ruusu oli puhjennut ristiimme, 
nyt uskoimme hyvään, joka pahan voittaa, iloon 
ja onneen, joka tekee kärsimyksen tyhjäksi. Ei 
maailma ollut murheen laakso, vaan autuuden 
eedeni ja totuuden tiedon pyhä paratiisi. Elämä 
oli ikuinen, kun olivat auenneet taivaiden tan- 
huat, ja hohtaviin häävaatteihin puettuina si- 
doimme kuolemattomuuden ruusuja seppeleiksi 
toisillemme. Poissa oli synnin harha, poissa 
pahan pelko. Jumala oli heikko, niin kauan 
kuin hän oli ulkopuolellamme, mutta meissä 
hän oli vahvuuden kallio ja voiman alkulähde. 
Kenellä oli nyt valtaa hänen ylitsensä, kun hän 
istui sydämemme taivaissa, ja ken kykeni hou- 
kuttelemaan meitä hänen luotansa, kun me ja 
hän olimme yhtä? 
Uusi päivä  oli nousemassa ja  auringon ensi- 
mäiset   säteet  kultasivat   kuusten  latvoja.    Sy- 
dämemme   joulukynttilät    syttyivät   kaikkialla 
luonnon tenhoavassa temppelissä. 
* 

Joulu on juhlista kallein, lempeä, pehmeä, 
hellä. Joulu on hyvyyden ja anteeksiannon 
juhla, joulu on muistojen juhla. 

Ah joulu, avaa ovet ihmisten sielujen kätköi- 
hin! Vie heidät takaisin lapsuutensa viattomiin 
iloihin, anna heidän taas katsella toisiaan us- 
kolla ja luottamuksella!   Vaivuta heidät kerran 
 

taas lapsen ihanaan uneen ja anna heidän seu- 
rustella nukkuessaan enkelein kanssa! Avaa 
heidän korvansa kuulemaan luonnotarten lau- 
lua, että voisivat ottaa osaa paimenten iloon, ja 
avaa heidän silmänsä näkemään Betlehemin 
loistavaa tähteä, että idän tietäjien seurassa 
löytäisivät tien Kristuksen seimen luo! 
Amen.   Olkoon niin.    1921:581—583, 

JOULUN  SANOMA. 
Joulu, juhlista jaloin, muistuttaa ihmisiä siitä, 

että valo kerran voittaa pimeyden, totuus val- 
heen,  veljesrakkaus  itsekkyyden  ja  vihan. 

Mutta ennen kaikkea se muistuttaa totuuden 
etsijöitä siitä, että Kristus kerran on syntyvä 
heidän sieluissaan, mystillinen Kristus, joka on 
kirkkaasti loistava aurinko sielun pimeydessä, 
totuuden ja rakkauden pyhä henki itsekkään 
personallisuuden intohimojen takana. 

Sentähden jokainen totuuden etsijä kysyy sy- 
dämessään: milloinka se päivä koittaa? Milloin 
Kristus minun sielussani syntyy? 

Ja meistä totuuden etsijöistä, teosofeista ja 
mystikoista, tuntuu semmoinen asia niin kau- 
kaiselta, sillä Kristus on täydellisyyden elämän- 
puu ja meillä ei ole tietoa muusta kuin omien 
heikkouksiemme rististä! 

Kuitenkin on meillä jossain sielussamme kuin 
aavistus siitä, ettei sen päivän tarvitsisi olla 
niin kaukaisessa tulevaisuudessa, ja viisaat, ko- 
keneet opettajat väittävät, että ihmisinä osaam- 
me jouduttaa  tuon merkillisen  päivän  nousua. 

Kuinka tämä on ymmärrettävissä? Onko 
meillä heikkoudessamme ja epätäydellisyydes- 
sämme niin suuri valta jumalallisen elämän yli, 
että saatamme ikäänkuin pakottaa sitä noudat- 
tamaan tahtoamme, — voimmeko me vapaalla 
tahdollamme määrätä, koska Kristuksen tulee 
meissä syntyä? 

Ei, pois se. Ei meillä ole mitään valtaa ju- 
malallisen elämän yli. Sen omasta tahdosta 
riippuu, että se meissä syntyy; ellei Kristus 
tahdo, olemme voimattomat. Jumalan »armo» 
on tosiasia, jota jokainen »uudestisyntynyt» saa 
kokea. 

Mikä sitten on tämän pulmallisen arvoituk- 
sen ratkaisu? 

Sen yksinkertainen ja loogillinen ratkaisu on 
siinä, että K r i s t u s  aina t a h t o o ;  Juma- 
lan rakastava syli on aina avoinna, hänen ylit- 
sevuotava armonsa ei koskaan lopu. Ihmiselä- 
mästä lainatulla vertauskuvalla on sanottu, että 
Kristus on ylkä, joka odottaa morsiantaan, ih- 
misen sielua. 

Kysymys ei ole siitä, tahtooko Jumala vai ei, 
eikä edes siitä, koska Jumala tahtoo. Kysymys 
on yksinomaan siitä, tahdommeko me ja koska 
me tahdomme. Meidän Herramme ja Mesta- 
rimme on aina valmis. Mutta olemmeko me? 
Jos olisimme valmiit, ei meidän tarvitsisi het- 
keäkään turhaan odottaa. Aurinko aina pais- 
taa, mutta meidän taivaamme on pilvissä. 

Olemme kuin neitsyet, jotka saivat käskyn 
odottaa ylkäänsä ja menivät ulos häntä vastaan. 
Mutta olemmeko tyhmiä vai olemmeko älyk- 
käitä? Onko meillä öljyä lampussamme? Pa- 
laako tahdon tuli meidän sielussamme? 

Ymmärtäkäämme siis, että asia todella riip- 
puu meistä  ajan suhteen.    Olemme  henkiolen-
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toja mekin, ikuisen elämän perillisiä, eikä Ju- 
malakaan meitä pakota. Jos oikein käsitämme, 
on Kristuksen syntymä meissä Jumalan vapaan 
armon osoitus ja samalla oman inhimillisen va- 
pautemme todistus ja sinetti. 

Näin ollen emme hämmästy, että Jeesus neu- 
voi meitä »valvomaan ja rukoilemaan». Itse 
emme kykene arvostelemaan, koska olemme 
valmiit, taivaallista ylkää vastaanottamaan, — 
sentähden emme koskaan saa heittäytyä itse- 
vanhurskauden, itsekylläisyyden tai itserakkau- 
den petolliseen laiskuuteen. Silmämme on aina 
oleva auki näkemään, kätemme aina valmis 
hankkimaan, mitä meiltä puuttuu. 

Toisin sanoen: meidän tulee valmistaa itseäm- 
me, meidän tulee karkoittaa pilvet sielumme 
taivaalta, meidän tulee ylläpitää puhtauden 
Vesta-tulta  sydämemme alttarilla. 

Nyt kun vanha vuosi pian loppuu ja uusi taas 
alkaa, tehkäämme tili menneisyytemme kanssa. 
Menneisyys elää muistissa, mutta on fyysilli- 
senä todellisuutena kuollut. Kuolkaamme me- 
kin pois menneisyytemme erehdyksistä, että 
voisimme syntyä uudestaan Kristuksen hyveis- 
sä. Sillä kuinka uusi elämä voisi meissä syn- 
tyä,  ellemme vanhasta kuole pois? 

Semmoinen on joulun jokavuotinen sanoma. 
1922:296-—298, 

R u u s u r i s t i l ä i s e t ,  muistakaa, että ys- 
tävillenne ostatte joululahjaksi teosofisen kir- 
jan, jonka saa K u s t a n n u s o s a k e y h t i ö  
T i e t ä j ä l t ä ,    V i i p u r i .    1922:320, 

K i r j a  on hyvä j o u l u l a h j a .  Älkääm- 
me unohtako lahjoittaa ystävillemme teosofisia 
kirjoja jouluksi. Uusista kirjoista on esim. 
»Paavali»   erinomainen   joululahja.   1923:358, 

toivotan heille rauhallista, iloista ja onnel- 
lista joulua, ks P. E. XII 1923:363—365, 

Nyt kun joulu taas on käsillä, ovat madame 
Blavatskyn ylläolevat sanat *•) hyvät pitää mie- 
lessä. Joulu on se kristikunnan juhla, jolloin 
kristikunta vaistomaisesti muistaa, että Kris- 
tuksen opin henki ja ydin on rakkaus. Vaikka 
muutoin ei puhuttaisikaan Kristuksen opista — 
Kristus kun muka oli vain »vapahtaja» eikä 
»opettaja», — astuu totuus ainakin kerran vuo- 
dessa elävänä kristittyjen mieleen hämmästyt- 
täen heitä sillä päivänselvällä, vaikka salatulla 
tiedolla, että Kristus sittenkin opetti jotakin. 
Hän opetti rakkautta, ja rakkauden opin kul- 
makivi on pahan vastustamattomuus, riidasta ja 
sodasta luopuminen. 

Joulu on vanha vertauskuvallinen rakkau- 
denjuhla. Se on niin syöpynyt ihmisten mie- 
liin, että luontokin sitä viettää. Koko maapallo 
sekä näkyväisine että näkymättömine asujai- 
mineen riemuitsee sisäisestä rauhasta ja ilosta 
joulun pyhänä aikana. Tämä sisäinen onni pu- 
keutuu erilaisiin muotoihin kolminaismaailman 
eri tasoilla. Ihmisten maailmassa sen silmiin- 
pistävin muoto on lahjojen antaminen. 

Mutta koska joulu on vertauskuvallinen juhla, 
ei sen todellisuus ole ajasta riippuvainen. Ihmi- 
nen, jolla on kädessään ajan avaimet, on myös 
ajasta riippumaton. Hän ei ole rajoitettu jou- 
lun viettoon vain kerran vuodessa. Hän voi 
viettää joulua  aina. 

i)    [*ks   H.   P.   B.   Sai.   Oppi   1924:362—
363.] 

Joulu vietetään hänen sydämessään. Rohkai- 
seva sana, ystävällinen kädenpuristus, apu hä- 
dässä, lahja arvonannon osoitukseksi y.m. — 
kaikki tämä annettuna ja saatuna sytyttää 
kynttilät sydämen  joulupuussa.  1924:363—364. 

TEOSOFIAN JOULUSANOMA. T e o s o f i -  
sen l i i k k e e n  5 0 - v u o t i s  j u h l a n  joh- 
d o s t a ,     ks  teosofia   1925:369—374, 

Sydämellinen kiitos kaikille vuodesta  1925! 
Olkoon joulu täynnä riemua ja rauhaa! Al- 

kakoon ja jatkukoon uusi vuosi 1926 onnelli- 
sena ja iloisesti yllättävänä!  1925:460, 

JOULUKELLOJEN SOIDESSA. 

Näin puhui Toimittaja: 
1905. Teosofisen liikkeen menestys maassam- 

me on mielestämme hyvä enne Suomen hen- 
kiselle tulevaisuudelle, sentähden että mikäli 
teosofinen maailmankatsomus voittaa alaa ih- 
misten sieluissa, sikäli he valmistuvat raken- 
tamaan sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa, jossa 
veljesrakkaus, oikeus ja viisaus vallitsevat. Si- 
vistynyt maailma elää nykyään murrosajassa, 
jolloin hengen ja järjen heräymys repii van- 
hat ihanteet alas, paljastaa vanhan elämänmuo- 
don valheellisuudet ja vanhan yhteiskunnan 
vääryydet, mutta heräymys ei saa pysähtyä tä- 
hän. Sen täytyy myös nähdä ja näyttää niitä 
uusia ihanteita, joiden vuoro on astua vanho- 
jen sijalle! Ajaessaan meidät ulos vanhasta pa- 
ratiisista sen täytyy näyttää meille tie uuteen 
taivaanvaltakuntaan! Ennen uskoimme kirk- 
koon ja valtioon. Nyt on herännyt ymmärryk- 
semme paljastanut meille kummankin erehdyk- 
set. Pitääkö meidän pysähtyä tähän? Ei, uusi 
usko ja uusi kirkko on meille annettava, uusi 
yhteiskunta rakennettava! 

Ja tässä työssä piilee teosofisen liikkeen mer- 
kitys. Sillä se ei revi alas, vaan se rakentaa, 
se ei kaada, vaan se nostaa. Kun toiset ovat 
haavoittaneet, se tulee ja sitoo haavat. Kun toi- 
set ovat kuolon iskut antaneet, se tulee ja he- 
rättää jälleen eloon. Oi Lazarus, sinä vanha 
usko, etkö näe, että Mestarisi jo lähestyy? 

1906. Joulua vietetään kristityissä maissa 
Jeesuksen syntymän muistoksi, mutta . . . (us- 
kontojen historiasta poimitut tosiseikat) todis- 
tavat meille sen kumoamattoman totuuden, että 
kristittyjen joulu ei ole »kristitty» missään 
mustasukkaisessa merkityksessä. Se on koko 
maailman ja kaikkien aikojen yhteinen juhla 
auringon ja ihmisvapahtajan, luonnollisen ja 
henkisen valon kunniaksi. Ja tämän tosiseikan 
edessä kristittyjen ei pidä hämmästyä. Kaikki 
pikkumaiset lahkolaistunteet saavat hävitä sen 
suuren, iloa uhkuvan tiedon edestä, että juma- 
lallinen totuus on kaikkialla paistanut. Samana 
päivänä, jolloin kristityt iloitsevat, että maail- 
maan on tullut ihminen, joka on ilmoittanut 
ihmisille elävän jumalan ja näyttänyt heille 
tien jumalan luo, samana päivänä ja aivan sa- 
masta syystä ovat muinaisajan kansatkin iloin- 
neet. Jos kristityt tahtovat, että heidän ilonsa 
on oleva puhtaampaa, itsetietoisempaa ja hen- 
kisempää kuin pakanoiden, silloin ottakoot he 
vaarin suuren mestarinsa Jeesuksen Kristuk- 
sen opista ja ruvetkoot totisesti vaeltamaan sitä
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rakkauden ja rauhan tietä, joka hänen oppinsa 
mukaan vie jumalan  luo. 

Joululla onkin syvempi merkitys. Se ei ole 
ainoastaan juhla ulkonaisen luonnonilmiön kun- 
niaksi tai historiallisen tapahtuman muistoksi, 
se on myöskin vertauskuva siitä juhlariemusta, 
jota ihminen tuntee henkensä maailmassa, kun 
hänen neitsyeelliseksi puhdistetussa sielussaan 
syntyy jumalallinen Kristuslapsi. 

1907. Mikä on Kristuksen syntymän myste- 
rio? [‘Koska tässä seuraava art » K r i s t u k -  
sen s y n t y m ä »  on kokonaisuudessaan ks 
Kristus 1907:256—257, niin ei sitä tässä toisteta.] 

1926. Dixi et s a l v a v i  a n i m a m  
m e am.   1926:306—310. 

Kaiken profetian suuri sana on: valmistukaa, 
olkaa varuillanne, ottaaksenne vastaan mitä tu- 
leva on! Kristuksen syntymää vietetään jou- 
luna, mutta sitä ennen odotetaan adventina hä- 
nen tuloaan ja lauletaan hosiannaa hänen ylis- 
tyksekseen. 

Inhimillisesti katsoen kohdistuukin huomiom- 
me tähän odotukseen ja valmistukseen. Het- 
keä, koska ihmisen poika tulee, ci tiedä kukaan 
muu kuin Isä taivaissa, ja »pilvessä» Kristus 
aina tulee Jeesuksen omien sanojen mukaan, — 
mitä me ihmiset siis osaamme muuta kuin vii- 
saiden neitsyein tavalla aina pitää itseämme 
kunnossa ja valmiina? 

Kun opetuslapsi on valmis, on kaikki hyvin. 
Mestari on aina valmis. 

Rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta 
toivotan kaikille Ruusu-Ristin tilaajille, asia- 
miehille, lukijoille ja ystäville. Tottakai taas 
tavataan tammikuussa? 

Harras toivoni on, että Ruusu-Risti ensi 
vuonna sekä sisältönsä että ulkoasunsa puolesta 
iloisesti yllättäisi jokaista, joka sen käteensä 
ottaa.  1926:312—313, 

Kunnia Jumalalle korkeudessa! 1926:332, 
»Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, maas- 

sa rauha ja ihmisille hyvä tahto»! Näin kerro- 
taan enkelein laulaneen eräänä merkillisenä 
jouluyönä, ja ainakin ihmisten kuorot ovat sitä 
laulaneet satojen ja satojen vuosien aikana. 
Mutta jos kysymme, onko kristikuntaan tullut 
sitten esim. »rauha maan päälle», täytyy meidän 
historialliseksi häpeäksemme tunnustaa, että 
niin ei ole tapahtunut; päinvastoin juuri kristi- 
tyt kansat ovat alituisesti unohtaneet joululau- 
lunsa, rikkoneet rauhan maan päällä ja keske- 
nään — huomatkaamme: keskenään — käyneet 
mitä julmimpia, mitä itsekkäimpiä, mitä tur- 
hanpäiväisimpiä sotia. 

Millä tavalla he siis ovat »Jumalaa kunnioit- 
taneet», missä on ollut heidän »hyvä tahton- 
sa»? Ainoastaan paperilla, ainoastaan sanoissa 
ja huudoissa. Kristityt kansat ovat aina mene- 
telleet juuri niin kuin heidän Mestarinsa ja Va- 
pahtajansa kielsi heitä menettelemästä: »ei tule 
luokseni se, joka huutaa: Herra, Herra!, vaan se, 
joka tekee mitä minä olen käskenyt.» Mutta 
kristikunta on aina tyytynyt »huutamaan». Ja 
sentähden se myös aina on saanut valittaa, että 
»Jumala on meidät hyljännyt», sillä Mestari sa- 
noi huutajista:  »en tunne teitä». 

Ja kuitenkin tuon enkelilaulun sisältö on päi- 
vän selvä, kun sen vain tahtoo ymmärtää. Siinä 
piilee lupaus. Suuri ihmeellinen lupaus, että 
maan päällä voisi vallita ikuinen rauha. Mutta 
se mainitsee samalla ehdon, ehdottoman ehdon, 
jotta lupaus voisi täyttyä.» 

Lupauksen rinnalla kulkee aina ehto — jol- 
lei muuta, niin odotuksen ehto, koska lupaus 
aina tähtää tulevaisuuteen. Sanoohan isäkin 
lapselleen: »jouluksi s a a t . . . » ,  ja äiti: »jos olet 
kiltti, niin . . .» 

Enkelten laulu jouluyönä ei ainoastaan tar- 
koittanut sitä rauhaa, joka sinä hetkenä ja jon- 
kun aikaa eteenpäin vallitsisi hyvien ihmisten 
mielissä, koska syntyi lapsi, jonka koko elämä 
olisi ylistyslaulua Jumalalle. Enkelten laulu 
tähtäsi kauemmas tulevaisuuteen. Sillä oli ikui- 
nen sisältö, niinkuin kaikkien totuuksien, jotka 
»ylhäältä tulevat». Se oli lupausta ja se oli ope- 
tusta. 

Kuinka meidän siis on käsitettävä ja tulkit- 
tava tuo mieltä ylentävä ja kaunis enkelten 
laulu? 

Näin: 
Kun ihmisillä on hyvä tahto, silloin vallitsee 

maassa rauha, ja kun maan päällä on rauha, sil- 
loin ihmisten ja koko luomakunnan elämä on 
kunnialaulua Jumalalle. 

Ei laulu sen mystillisempi ole. Itse asiassa 
siinä ei ole mitään hämärää eikä salaperäistä. 
Se on selvä, loogillinen ja järkevä. Me ihmiset 
päinvastoin olemme hämärän lintuja. Me pel- 
käämme päivän valoa, sillä se toisi ilmi meidän 
epäpuhtaat ajatuksemme ja meidän pahan tah- 
tomme. 

Ja kuitenkin: onhan meissäkin vapahtaja, on- 
han meissä mystillinen Kristus, onhan meissä 
hyvä tahto. Miksi emme sen puoleen kääntyi- 
si? Miksi emme siihen alkaisi uskoa? Nyt, tä- 
nä jouluna!   Sillä »nyt on otollinen aika». 

Miksi emme usko enkelten sanoihin? Kaikki 
riippuu meidän hyvästä tahdostamme. Meidän 
hyvä tahtomme yksin saa aikaan rauhaa maan 
päälle. 

Niin, tietysti kaikkien meidän hyvä tahtom- 
me yhdessä.   Koko kristikunnan. 

Petturia ei saa olla. 
Tiedämmehän, että »ajatukset ovat olioita», 

näkymättömän maailman todellisuuksia, jotka 
pyrkivät kiteytymään  näkyväiseen  maailmaan. 

Vihan ja levottomuuden, koston ja kateuden 
ajatuksia on paljon, paljon näkymättömässä 
maailmassa. Ei maailman sota niitä kaikkia tyh- 
jentänyt. Ja uusia on luotu, yhä uusia. Mihin 
joudumme, jos ei niiden valtaa murreta? Uh- 
kaavina ukkospilvinä ne taas lepäävät ihmis- 
kunnan yllä. 

Nyt on suuri, kaukainen Itäkin nousemassa 
vihan, suuttumuksen ja katkeruuden ajatuksiin. 
Heidän vihansa voi aikaa myöten suuntautua 
Länteen päin, sillä sielläpäin on heidän mieles- 
tään kaiken pahan juuri. Kaiken sen pahan, jo- 
ta he tahtovat kostaa. 

Ja mikä silloin seuraa? Aasian sota Europ- 
paa ja Amerikkaa vastaan. Olemme täällä pu- 
huneet »keltaisesta vaarasta». Idässä puhuvat 
»valkoisesta vaarasta». 

Itä on enemmän oikeassa. Sillä me olemme 
vaaralliset maapallon rauhalle, me lännen kris-
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tityt kansat,  ellemme  opi  ottamaan vaarin en- 
kelten laulusta. 

Joulu on ovella. Kristikunnan suuri rauhan 
ja rakkauden juhla. Emmekö kerrankin ottaisi 
juhlaamme vakavasti, ei vain leikin ja miel- 
lyttävän tunnelman kannalta? Emmekö kerran- 
kin kristikuntana voisi päättää: nyt heitämme 
pelon ja vihan, epäilyksen ja epäluottamuksen 
pahat henget ja nyt alamme ajatella hyvää — 
hyvää tahtoa, rauhaa, rakkautta. 

Maailman rauha — voisimme melkein sanoa: 
tuhatvuotinen valtakunta — riippuu niin vä- 
hästä — riippuu vain siitä, että me ihmiset syn- 
tyisimme hengessä uudestaan. 
Kuinka profeettain kohtalo  on  toivoton  niin 
kauan kuin ihmisten sydän on kova! 
* 

Puolen vuosisataa sitten tuli maailmaan pro- 
feetta naisen haahmossa. Hän oli niiden Veljien 
lähettämä, jotka alituisesti rukoilevat maailman 
rauhan puolesta ja koettavat herättää ja kasvat- 
taa ihmisissä hyvää tahtoa. Hänen äänensä oli 
voimakas, hänen kätensä oli taitava. Hän kut- 
sui ihmisiä viisauden lähteille, hän kasvatti 
heitä rauhan työhön. Mutta lopulta hänen ää- 
nensä sortui.  Se hukkui maailman melskeeseen. 

Hän oli kuitenkin pannut alulle liikkeen ja 
hänen toimestaan oli perustettu seura, jonka 
piti jatkaa hänen työtään. Sen piti olla ihmis- 
kunnan yleisen veljeyden ydin. Sen jäsenten 
piti tunnustaa toistensa veljeys ja elää veljinä 
keskenään huolimatta kaikista oleellisista ja 
kaikista satunnaisista erotuksista, jotka asetta- 
vat muureja ihmisten väliin ja etäännyttävät 
heitä toisistaan. 

Mutta kun profeetta oli kuollut, unohtui hä- 
nen oppinsa vähitellen, vuosi vuodelta. Kun 
maailmansota syttyi, oli alkuperäinen valo jo 
niin himmentynyt, että veljet veljeyden, oikeu- 
den ja yhteishyvän nimessä läksivät rintamalle 
toisiaan vastaan taistelemaan, kukin »oman 
isänmaansa» puolesta. 

Siten tuli pilkatuksi H. P. B:n rauhantyö. Pil- 
katuksi ja pilatuksi. 

Enkelten laulu oli taas kaikunut kuuroille 
korville. 

Mutta lankeemuksen jälestä voidaan nousta. 
Jokainen lankeemus on askel nousuun päin, 
kun tahto on hyvä. 

Teosofinen Seura voi vielä nousta lankeemuk- 
sestaan, jos se tahtoo. Jos sen jäsenet yksimie- 
lisesti tahtovat. 

Monta kertaa on minuakin nuhdeltu siitä, et- 
ten jätä Teosofista Seuraa rauhaan, vaan vähän 
väliä sitä moitin ja arvostelen. 

Kyllä jättäisin sen oman onnensa nojaan, el- 
len sitä rakastaisi. Helppo minun olisi pestä kä- 
teni ja sanoa: »olenko minä veljeni vartija?» 
Mutta enkö ole minäkin T. S:n jäsen? 

Ankaruuteni on hyvän tahtoni todistus. Sen 
Teosofinen Seura vielä tulee myöntämään. Kyl- 
lä päivä koittaa, jolloin uudestaan saamme lyö- 
dä veljeskättä. Mutta se päivä on tuskan ta- 
kana. 

Teosofisen Seuran, Tähti- y.m. haaraliikkei- 
neen, täytyy avata silmänsä totuudelle. Sen 
täytyy myöntää, että kaikki veljestyö on leikkiä 
niinkauan kuin emme käy käsiksi asian yti- 
meen.   Sen täytyy myöntää, että ihminen, joka 
 

voi tarttua puukkoon tai miekkaan tai kivää- 
riin toista inhimillistä olentoa vastaan, ei ole 
veli. Sen täytyy myöntää, että sota on kansain- 
välisen veljeyden kieltämistä. Sen täytyy 
myöntää, että sanat, puhutut ja kirjoitetut, jot- 
ka puolustavat väkivaltaa, sotaa, maailmanrau- 
han rikkomista, ovat kotoisin suoraan helvetis- 
tä, ovat Jumalan pilkkaa ja totuuden häväis- 
tystä. Sen täytyy myöntää tämä. Sen täytyy 
asettua kokonaan ja ehdottomasti maailman 
rauhan ja sen työn puolesta. Sen täytyy koko- 
naan keskittyä omaan työhönsä, joka sille al- 
kuaan on annettu ja joka on työtä ihmisten ja 
kansojen rauhan puolesta. 

Mutta emmekö me sitä työtä nyt tee? huu- 
dahdamme T. S:n jäseninä kärsimättömästi. 

Ehkä kylläkin. Mutta ennenkuin huonetta 
rakennamme, täytyy meillä perustus olla luja. 
Perustukseksi kelpaa  ainoastaan  totuus. 

Meidän on siis tunnustettava totuus. Meidän 
on tunnustettava erehdyksemme ja lankeemuk- 
semme. Meidän on pyydettävä anteeksi kaikilta 
niiltä ryhmiltä, jotka meidän sokeutemme ja 
kovuutemme tähden ovat olleet pakotetut mei- 
dät jättämään, pyydettävä, että he taas liittou- 
tuisivat meidän kanssamme, ja ojennettava heil- 
le vilpitön veljeskäsi. Meidän on otettava tämä 
ensimäinen askel, sillä me olemme ensimäi- 
sinä rikkoneet. Meidän on otettava tämä askel, 
sillä meillä on voima, valta ja suuruus. Me 
olemme jättiläinen kääpiöiden rinnalla. Me 
olemme sitä nyt vielä, mutta ei kauan. 

»Me» ja »me»! Mikä minä siis olen, että sillä 
tavalla puhun kuin ääni korkeudesta? En mi- 
kään. Olen vain oman sydämemme ääni. Sydä- 
memme ja järkemme ja omantuntomme ääni. 
Siis todellakin »ääni korkeudesta». 

Joulun evankeliumin ääni ja joulun enkelten 
ääni. 

Kunpa meillä ihmisillä olisi hyvä tahto, sil- 
loin syntyisi rauha maahan. 

Emme saata odottaa, että kaikilla ihmisillä 
olisi tämä hyvä tahto. Tai että kaikki äkkiä 
pääsisivät tietoon siitä, että heidän sydämessään 
piilee Jumalan pyhä tahto. 

Mutta teosofisen liikkeen tehtävänä se oli. 
Teosofisen liikkeen jäseninä piti olla niitä ih- 
misiä, joissa tämä tahto oli herännyt. 

»Ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin.» 1927: 
375—379, 

Vanha legenda kertoo: 
Oli jouluyö. Kaukaa tullut kerjäläinen kulki 

yksin tiellä. Hän nojasi raskaasti sauvaansa, 
sillä hän oli vanha ja väsynyt. Hän värisi ryy- 
syissään, sillä yö oli kylmä. Hänen oli nälkä, 
sillä hän ei ollut moneen pitkään tuntiin tavan- 
nut ihmisasuntoa. 

Mutta tähdet tuikkivat ja lumi narisi. Ja nyt 
näkyi talo. 

Vihdoinkin, ajatteli vanhus, ja hänen katseen- 
sa elpyi odotuksesta. Ja talo oli iso, rikas ja 
komea. 

Kerjäläinen kolkutti ovelle. Hienosti pukeu- 
tuneet palvelijat riensivät aukaisemaan. 

— Antakaa vanhukselle yösija ja antakaa hä- 
nelle syödä, pyysi kaukaa tullut kerjäläinen. 

Mutta komeat palvelijat katselivat pitkään 
hänen ryysyjään. 
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— Ei täällä ole sijaa kiertolaisille ja pahan- 
tekijöille, he närkästyneinä huusivat. 

— Kristuksen tähden, kuiski vanha väsynyt 
kerjäläinen rukoilevasti. 

Mutta palvelijat eivät kuulleet hänen kuis- 
kettaan, vaan ajoivat hänet eteisestä ja sulkivat 
oven. 

Niin vanhus taasen oli yksin ulkona kylmäs- 
sä talviyössä.   Huoaten hän jatkoi matkaansa. 

Tähdet tuikkivat ja lumi narisi. 
Mutta kas tuossa loisti keltainen valo neliruu- 

tuisesta akkunasta. Maantien laidassa seisoi 
mökki, pieni ja matala. 

Aroin askelin lähestyi vanhus ja työntäytyi 
ulko-ovesta porstuaan. 

Samassa aukeni tuvan ovi raolleen, lapsen 
kasvot tirkistivät eteiseen, ja näkivät sauvaansa 
nojaavan vanhuksen oven raosta lankeavassa 
valojuovassa. 

Heti pienet kasvot kääntyivät tupaan päin ja 
huusivat: 

— Äiti, äiti, porstuassa on niin vanha setä, jo- 
ka on niin väsyneen näköinen. 

Tuvan perältä riensi nainen — toisiakin lap- 
sia näkyi lattialla, — avasi oven selko selälleen 
ja käski: 

— Vieras on hyvä ja käy sisälle lepäämään. 
Nyt on jouluyö ja köyhänkin majassa on puu- 
roa. Käykää pöytään istumaan Kristuksen ni- 
messä ja ottakaa osaa pieneen ateriaamme. 

Ja suljettuaan oven hän talutti vierasta pöy- 
dän luo. 

Niin tapahtui, että ryysyinen vaeltaja sai kun- 
niapaikan lesken ja hänen lastensa joulupöy- 
dässä. Ja kaikki kilvan palvelivat häntä, pie- 
nimmästä isoimpaan. 

Takkavalkea loimusi, lamppu paloi ja pakka- 
nen paukahteli tuvan nurkissa. 

Mutta vanhus otti leivän, kiitti, mursi ja antoi 
jokaiselle hänen palansa. 

Ja silloin tapahtui ihme. 
Ryysyt putosivat vanhuksen päältä, harmaat 

hiukset hävisivät, rypyt poistuivat kasvoilta ja 
pöydän päässä istui Jeesus, hyvyydessään, py- 
hyydessään, kunniassaan loistaen. 

»Te otitte minut vastaan, ja minä tulin.» 
* 

Kaikille rakkaille lukijoilleen toivottaa Ruu- 
su-Risti jouluksi suurinta onnea, mitä ihmisen 
osalle langeta voi.   1927:381—382. 

Rauhallista Joulua! Onnellista Uutta Vuotta! 
Kaikille kaikkea hyvää!  1927:420, 

Onnellista joulua toivotan kaikille lukijoille- 
ni. Olkoon Mestarin rauha teidän kanssanne 
nyt ja aina.   ks Jeesus 1928:350, 

J o u l u r u u s u .  kirj. M. Eichhorn. Suom. 
P. E.  1928:350—351, 

K a i k i l l e  l u k i j o i l l e e n  toivottaa Ruu- 
su-Risti rauhallista joulua ja onnellista uutta 
vuotta.  1928:373, 

Joulupäivänä kuulin radiossa ks bolshevismi 
1929:2—3, 

Joulu lähestyy ks Poika 1929:410—416, 
— Nyt sinun on taas kirjoitettava jotain jou- 

lusta, sanoi ääni sisässäni. 
Tosiaankin. Joulu lähestyy. Ruusu-Risti il- 

mestyy   tosin   marraskuussa,    mutta    onhan se 
 

marras-joulukuun kaksoisnumero. Siis joulu 
on ovella. 

Me ihmiset kasvamme tapojemme orjiksi, 
teemme elämästämme näytelmän, — ja elämä 
itse saa pitää huolen siitä, että se karmallisessa 
järkkymättömyydessään muodostuu jumalalli- 
seksi komediaksi. 

Montako kertaa lienenkään — vanhaa hyvää 
tapaa noudattaen — kirjoittanut joulusta näin 
joulukuun numerossa? 

Ehkä kymmeniä kertoja. Onhan tämä leh- 
temme 26:s vuosikerta. 

Riittäköön siis. 
Tällä kertaa en kirjoita sanaakaan erikoisesti 

joulusta. Toivotan vain kaikille lukijoilleni 
lämpöä, ruokaa, lahjoja, valoa ja rauhaa! Sitä 
kaikesta sydämestäni toivotan. 

Ja sitten vielä lausun toivomukseni: älkää 
unohtako Ruusu-Ristiä! Tavatkaamme tammi- 
kuussa!   1930:326, 

Onnellista ja rauhallista joulua kaikille Ruu- 
su-Ristin lukijoille ja ystäville! R a k k a a t  
l u k i j a t ,    tavataanko   tammikuussa?    1930:381, 

Onnellista joulua kaikille! 1931:334, 

JOULUYÖ. 
Enkelikuorot lauloivat ylistystä Ylimmälle ja 

niiden kirkkaita ääniä säesti luonto tummansy- 
vällä soitollaan. 

Oli jouluyö. 
Seitsenhaarainen kynttilä paloi pöydällä, vie- 

ressä vanha raamattu avattuna Luukkaan evan- 
keliumin toisen luvun kohdalla, mutta minä is- 
tuin keinutuolissa mietteisiin vaipuneena ja 
kuuntelin  sydämessäni  taivaallisia  säveliä. 

»Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, maas- 
sa rauha ja ihmisille hyvä tahto!» 

Kuinka monta kertaa olivatkaan nuo sanat 
kaikuneet jouluyönä näkymättömässä maail- 
massa: joka vuosi Jeesuksen syntymän jälkeen. 
— mutta oliko maassa vielä rauha? Oliko hyvä 
tahto jo syntynyt ihmisissä? 

Näkymätön luonto ja henkimaailman olennot 
olivat nähtävästi paremmin ja elävämmin ym- 
märtäneet Jumalan tahdon! Ehkä jouluyö oli 
ainoa, mutta sittenkin aina se hetki vuodessa, 
jolloin ihmiset pysähtyivät riidoissaan, taiste- 
luissaan ja sodissaan. Ja niin ei enkeleinkään 
laulu  jouluyönä  turhaan  kaikunut... 

Koputettiin  mökkini  ovelle. 
Havahduin äkkiä unelmistani, mutta ennen- 

kuin ehdin ajatuksissanikaan mitään arvella 
niin myöhäisestä vieraasta, avautui ovi ja kyn- 
nyksen yli astui pitkä, komea, valkopartainen 
vanhus, jonka kaareva nenä ja tummat, säihky- 
vät silmät osoittivat hänen kuuluvan juutalai- 
seen kansanheimoon. 

Riensin häntä kädestä tervehtimään, sanatto- 
mana hämmästyksestä, jonka laatua en analy- 
soinut. 

— Saako matkamies hetkeksi levätä valoisas- 
sa ja lämpimässä tuvassa? 
— Varmasti saa, sain vihdoin sanotuksi ja au- 
toin  turkit ja  myssyt muukalaisen  päältä. 

Pyynnöstäni hän kävi istumaan keinutuoliin, 
ja minä kiiruhdin lisäämään puita uuniin ja pu- 
halsin takkavalkean uuteen loimuun. 

Kysymykseeni,  enkö saisi tarjota hänelle jo-
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tain lämmintä, hän vastasi vastikään syöneensä 
ja juoneensa. 

— Kun vain saan tässä hetken levähtää luo- 
nanne ja jutella kanssanne, on kaikki hyvin, 
hän lisäsi, ja minä huomasin, kuinka soinnukas 
ja täyteläinen oli hänen äänensä. 

Nyt hän pyysi minun istumaan pöydän toi- 
selle puolelle ja sanoi: 

— Te luette evankeliumia Jehoshua ben Josi- 
fan syntymästä. Te olette kristitty, ja minä 
olen, kuten arvannette, juutalainen. 

Hän nyökkäsi minulle myöntävästi, vaikken 
ollut mitään virkkanut, ja jatkoi: 

— Te luulette, että minä juutalaisena en usko 
Kristukseen ja etten pidä teidän Jeesustanne 
luvattuna Messiaana. Mutta eikö Jeesus nasiiri 
ollut juutalainen? Ja miksei hän minun puo- 
lestani ollut Messiaskin? 

— Ken te sitten olette? kysyin hämmästynee- 
nä, — olen todella aina ajatellut, että juutalai- 
set kieltävät Kristuksen. 

—Minun persoonastani voimme puhua myö- 
hemmin. Mutta ettekö tiedä, että juutalaiset ai- 
na ovat uskoneet Kristukseen? En tarkoita 
Messiasta — Kristus ja Messias merkitsevät mo- 
lemmat »voideltu» —, vaan Kristusta iankaik- 
kisena Jumalan poikana. Messiakseen tiedät- 
te meidän juutalaisten aina uskoneen ja yhä us- 
kovan, mutta ehkette ole selvillä siitä, että meil- 
lä juutalaisilla on oma Kristuskäsitteemme — 
toisella nimellä tietysti? 

— Siitä minulla ei todellakaan ole aavistusta. 
— Ja kuitenkin teille kristityille olisi erittäin 

opettavaista tuntea meidän Kristuskäsitteemme. 
Oletteko kuullut puhuttavan Heenokin kirjasta? 

— En kirjasta muistaakseni, mutta nimi Hee- 
nok tai Eenok tuntuu tutulle. Eikö hän ollut 
yksi vanhoista patriarkoista? 

— Oli. Seitsemäs Aadamista lukien. Hän oli 
Jaaredin poika ja Metusalemin isä. Mutta te- 
hän tunnette Uuden Testamenttinne huonosti, 
jos ette muista enemmän Heenokista. Juudaan 
kirjeessä viitataan nimenomaan Heenokin kir- 
jaan, kun sanotaan: »Heistä on myös Heenok, 
Aadamista seitsemäs, ennustanut, sanoen j.n.e.» 
Ja Hebrealaiskirje sanoo Heenokista itsestään: 
»Uskon kautta otettiin Heenok pois, jottei hä- 
nen tarvitsisi nähdä kuolemaa», ja sitten Moo- 
seksen kirjan mukaan: »eikä häntä enää ollut, 
koskapa Jumala oli ottanut hänet pois», ja lo- 
puksi Hebrealaiskirje vielä lisää: »sillä ennen 
poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että 
oli otollinen Jumalalle.» Mooseksen kirja ker- 
too, että Heenok »oli elänyt jumalisesti» ja oli 
poistuessaan 365 vuotta vanha. Tämä Heenok oli 
ensimäinen juutalainen, joka ymmärsi Kris- 
tuksen, ja Heenokin kirja — oli se sitten kenen 
kirjoittama tahansa — kertoo Heenokin tiedois- 
ta ja näkemyksistä. 

— Olen vallan hämmästynyt. Mitä tuo kirja 
sitten kertoo? 

— Se puhuu Jumalan kuvasta, siitä ihmises- 
tä, joka on ollut olemassa maailman alusta, jo- 
ka on lähinnä Jumalaa ja jota enkelit palvovat. 
Hän on henki, joka liikkui vetten päällä, Ma- 
tatron, joka loistaa taivaissa täydellisyyksien 
täydellisyydessä. Hän on myös »Suuret Kas- 
vot», Makroprosoopos, ja välistä Aadam. Hän 
on taivaallinen ihminen, Kabbalan Aadam Kad- 
 

mon.   Hän on Jumalan Poika,  Logos, kosmok- 
sen Kristus. 

— Te puhutte kuin teosofi ja kabbalisti! 
Vieraani hymyili. 
— Enkö sitten ole teosofi, s.o. jumalantunti- 

ja? Mitä muuta kuin Jumalaa olen vuosisatojen 
vieriessä etsinyt ja etsinyt? 

— Vuosisatojen vieriessä? 
Vanhus huokasi syvään, mutta teki torjuvan 

liikkeen kädellään. 
— Tai vuosien. Ikuisuudessa ei ole aikaa, hän 

sanoi eteensä tuijottaen. 
Syntyi hiljaisuus. 
— Todella, jos te juutalaiset uskotte tuolla ta- 

valla, uskalsin lopulta lausua, — te todella us- 
kotte ikuiseen Kristukseen. Mutta miksi ette 
usko, että Kristus esiintyi Jeesuksena, että Jee- 
sus siis oli Messias — vai uskotteko? 

— Emme yleensä, se on totta. Useimmat juu- 
talaiset vielä odottavat Messiaan tuloa. 

— Mutta miksi? 
— Sentähden että odotamme hänen tulevan 

kuninkaana. 
— Mutta Jeesus oli kuningas! 
—Niin, se on totta. Mutta kuinka monta 

taistelua olen saanut käydä, kuinka monta tus- 
kaa kärsiä, ennenkuin olen totuuden nähnyt. 
Jeesus oli kuningas, taivaallinen kuningas — 
ei maallinen. 

— Sen jokainen kristitty tietää. 
— Älkää sanoko niin. Missä on se kristitty, 

joka tietää? Kristityt uskovat — ehkä jotkut 
ymmärtävät. Mutta jos he tietäisivät, he voisi- 
vat sanoa, kuka Jeesus oli. 

— Kuka Jeesus oli?   Mitä tarkoitatte? 
— Tarkoitan, kuka Jeesus oli, ennenkuin hän 

syntyi Jehoshua ben Josifina. 
— Jeesuksen jälleensyntymisiä? Olen kuullut 

sanottavan, että hän oli Zarathustra, mutta mi- 
tä se meitä liikuttaa? 

— Minua se suuresti liikutti. Jos Jeesus olisi 
ollut vain Zarathustra, ei se olisi minua juuta- 
laisena liikuttanut. Mutta Jeesus oli enemmän 
kuin Zarathustra. Hän oli minulle juutalaisena 
enemmän — hän oli Heenok. 

— Heenok patriarkka? 
—Niin. Hän, joka jumalisuutensa tähden sil- 

loin jo otettiin pois, hän, joka silloin jo saa- 
vutti inhimillisen kehityksen huipun ja voitti 
kuolemattomuuden näkymättömissä. Jeesukse- 
na hän toi kuolemattomuuden näkyväiseen 
maailmaan. 

— Te tiedätte tämän? 
— Niin, kuinka en sitä tietäsi? Minä sen en- 

sinnä kielsin, mutta kun olin kamppaillut sa- 
toja, satoja vuosia, menivät silmäni lopulta au- 
ki. 

— Te olette siis kuitenkin. — 
— Kuten aavistitte, n.s. vaeltava juutalainen, 

joka en Herraani tahtonut auttaa. 
En osannut istua paikoillani. Minut valtasi 

sanomaton pelko ja vavistus. Kävin takkaval- 
keaa korjaamaan — vieras seurasi liikkeitäni 
katseellaan. 

— Ei teidän tarvitse pelätä minua, hän sanoi, 
ja hänen äänensä oli yhtä surullinen kuin lem- 
peä. — En enää kiellä Mestariani. Olen valmis 
tekemään mitä tahansa Hänen hyväkseen. Mut- 
ta  »mikä tahansa»  ei  ole  minulle  suotu.   Olen
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vielä tuomion alainen.   Minun täytyy vielä kul- 
kea ja vaeltaa. 

Tunsin pelkoni haihtuvan, häpesin sitä ja ky- 
syin osaaottaen: 

— Miksikä olette yhä tuomion alainen, kun 
ette enää kiellä, vaan tahdotte palvella? 

— Tuomioni on nyt vapaaehtoinen omastakin 
puolestani. Miksi luulette minun tulleen tei- 
dän luoksenne tänä yönä? 

— Ettekö sitä itse sanonut: levätäksenne? 
— Se on totta, mutta minun leponi ei ole ruu- 

miillista laatua. Ruumiini ei väsy. Sieluni se 
on, joka lepoa kaipaa.   Sieluni — ah sieluni — 

Ja kummallinen vieraani huokasi syvään. 
— Eikö sielunne sitten saa lepoa? kysyin. 
— Ei. Ei vielä. Ei ennenkuin Kristus on voit- 

tanut — voittanut niin monta tuhatta ja miljoo- 
naa sielua, että Hänen jumalallinen kuningas- 
kuntansa syntyy maan päälle. Sitä odottaen mi- 
nun täytyy vaeltaa ja kulkea — ja joskus pis- 
täytyä jonkun ihmisen luona, joka herättää toi- 
voa silmissäni. Te ymmärrätte, etten Kristuk- 
sen voitolla tarkoita sitä, että sadat miljoonat 
ovat polvillaan Hänen kuvansa edessä ja huu- 
tavat »Herra, Herra», vaan voitolla tarkoitan si- 
tä, että ihmiset seuraisivat Hänen jälkiään ja 
täyttäisivät Hänen käskynsä. Tunteeko kristi- 
kunta edes Hänen käskynsä? Tietääkö se, mitä 
Hän on opettanut? Eipä näy hedelmistä. Ei ole 
miekka tuppeen pistetty, ei ole aseet taottu au- 
roiksi, ei rakasteta vihollisia, ei olla vannomat- 
ta, tuomitsematta, rankaisematta, ei olla pahaa 
vastustamatta, ei olla naista himoitsematta. Ah, 
missä ovat kristityt, missä Jeesuksen seuraa- 
jat?   Toivoton on vielä minun vaellukseni. 

— Rakas, kunnioitettu vieraani, ymmärrän 
teidän tuskanne. Oh, kuinka mitättömiä me 
kristityt tosiaan olemme! 

Mutta silloin vieraani nousi, ja nyt hänen 
kasvonsa säteilivät ilosta. 

— Ei niin, poikani, ei yö sentään niin pimeä 
ole. Kuule, kuinka nytkin jouluyönä luonto 
onnesta laulaa. Vielä päivä koittaa. Tämä het- 
ki on ollut minulle leppoisa. Sieluni on het- 
ken levännyt. Minä näen, että sinun omatunto- 
si valvoo ja että sinun sydämesi tahtoo. Tee 
työtä, poikani, ja jää hyvästi. 

Sen enempää emme sanoja vaihtaneet. Autoin 
turkit vanhuksen päälle. Hän kumartui ja pois- 
tui. 

Minä istuin jälleen yksin  mökissäni. 
Oli jouluyö ja enkelit lauloivat ylistystä. 
Mutta minä en toipunut hämmästyksestäni, 

ennenkuin seitsenhaarainen kynttilä sammui ja 
aamu valkeni.   1931:335—339, 

Rauhallista, riemukasta joulua ja onnellista 
uutta vuotta toivottaa Ruusu-Risti lukijoilleen 
ja  ystävilleen.    1931:368, 

Oli jouluyö aikoja sitten, kun kerran Kuole- 
ma tuli luokseni sairasvuoteeni ääreen, ks. kuo- 
lema 1932:273—276, 

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta! 
Onnea uudelle vuodelle tuo Teille Ruusu-Risti 
1933. — 1932:329, 

JOULUNA  1933. 
Ensimmäistä kertaa vietän joulua kaukana 

syntymämaastani, vieläpä niin kaukana, että 
puolet maapalloa on meidän välillämme. 
 

Tässä minä olen ikuisen kesän maassa, jossa 
taivas aina on sininen, jossa aurinko aina lois- 
taa ja lämmittää, ja haikeasti ikävöiden ajatuk- 
seni kulkevat talviseen Suomeen, jossa lumi le- 
pää puhtaana yli maan, jossa valkeat metsät 
seisovat lumottuina linnoina, jossa aurinko tai- 
vaalla joskus heleänä hohtaa jaksamatta läm- 
mittää, mutta jossa kaikki on niin satumaisen 
kaunista. Ei tunne etelän lapsi Pohjolan iha- 
nuuksia, ei talven kuutamoisia öitä, ei pakka- 
sen voimaa henkivää raikkautta. Ja tässä olen 
itse kuin ainaisessa ristiriidassa. Ruumiini ra- 
kastaa lämpöä, se elävöityy kesäisestä aurin- 
gosta, mutta sieluni kaipaa Pohjolaan. Se ikä- 
vöi Suomea, synnyinmaata, ystäviä, omaisia. 

Kuinka mielelläni tekisin Suomen kesän pi- 
temmäksi, jos se olisi vallassani. Talvea en tah- 
toisi pois, en millään muotoa, mutta syksyn te- 
kisin lyhyemmäksi ja ehkä keväänkin. Kesä 
saisi alkaa huhtikuusta ja kestää lokakuun lop- 
puun, marraskuu olisi kaunista syksyä, joulu— 
helmikuu talvea ja maaliskuu kevättä. En tie- 
dä, mitä nykyinen kansa tästä ajattelisi, mutta 
kyllähän ihmiset aina mukautuvat luonnon mu- 
kaan. Salainen toivoni on, että ilmanala vähi- 
tellen muuttuu tämän laatuiseksi Suomessa ja 
ehkä Pohjolassa yleensä. Sillä maa, joka on 
niin ihana kuin Suomi, ansaitsee luonnon puo- 
lesta "ihanan ilmanalan. Kuta enemmän näen 
toisia maita, sitä enemmän ihmettelen, että em- 
me me Suomen asukkaat vielä täysin oivalla, 
minkä ihmemaan olemme omaksemme saaneet. 
Mutta tulee sekin aika. Ja silloin maa viheriöi 
ja puutarhat kukkivat ja joka niemen nenässä 
on onnellinen koti. 

Te istutte nyt siellä joulukuusen ympärillä ja 
ajattelette rakkaudella kaikkia ihmisiä. Anta- 
kaa rakkautenne lentää tännekin, missä joulu- 
kynttilät eivät kuusessa pala. Ei sen tarvitse 
kiertää maapallon pintaa, nuolena se halkaisee 
pallon auran ja tunkeutuu suoraan sydämestä 
sydämeen. Ja muistakaa: me elämme täällä Ca- 
liforniassa yksitoista tuntia jälessä Suomen ai- 
kaa. Kun kello on teillä seitsemän illalla, sil- 
loin se täällä samana päivänä on kahdeksan aa- 
mulla.   Onnellista joulua teille kaikille! 

Olen jatkanut vaatimattomia ja peräti perso- 
nallisia matkamuistelmiani ja tammikuun Ruu- 
su-Ristiä varten lähetän osan, toisen taas hel- 
mikuun numeroon. Tiedätte nyt jo, että olen 
matkan päässä, mutta vasta ensi vuonna saatte 
kuulla, mitä sillä välin olen nähnyt ja ajatellut. 

Saanko lausua sydämeni ajatuksen: tilatkaa 
Ruusu-Ristiä, levittäkää sitä, tukekaa sitä kai- 
kin tavoin!   1933:267—268. 

»Judeaan», uskon luvattuun maahan ks maa- 
ilmanloppu 1907:183. 

Judas  Iskariot ks Historia uudistuu.    1910:79. 
Judge, W i l l i a m  Quan  = W. Q. J. 
1909:402, 
Kys. A. P. Sinnettin kirjassa »En Sierskas 

öden» on sivulla 142—152 esitetty joukko W. 
Q. Judgen kertomia ilmoita, jotka Judge rouva 
Blavatskyn aikaansaamina kertoo nähneensä ja 
kokeneensa. Onko otaksuttava Judgen kerto- 
mukset tosiksi? 
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Vast. On, sillä Judgen lankeeminen petolli- 
suuteen tapahtui vasta Mad. Blavatskyn kuol- 
tua.   1911:81, 

ja Mestareita edusti ulkomaailmassa kaksi 
henkilöä: Mrs Besant ja Mr William Q. Judge 
ks opettaja 1912:307—311, 

William Q. Judge’in vanhana ystävänä ks 
Hartmann, Franz 1912:355—357, 

Judge-seuroja ks A. B. 1913:361—362, [* W.Q. 
J:stä kerrottu P. E:n teos. muistelmissa 1915:152 
—155, 410—415, ei julk. tässä] 

Edustajakseen Amerikassa hän [* H. P. B.] 
oli nimittänyt W. Q. Judgen ks H. P. B. 1917: 
146, 

amerikkalaisen lakimiehen Mr. W. Q. Judgen 
merkitys ja kuuluisuus rajottui parhaasta pääs- 
tä Amerikkaan ks H. P. B. 1919:296—298, 

sillä tavalla syntyi Judgen seura Amerikassa 
v. 1896 ks R-R 1920:243—247, 

nämä teosofit ovat Mr. Judgen seuraajia, ks. 
Wadia 1922:195, ks Temppeli-seura 1924:364— 
367, H. P. B. 1925:193—203, 

W. Q. Judge toimitti Amerikassa omaa leh- 
teä The Pat h.   ks H. P. B.  1925:294 muist. 

puhui aina kiittävästi William Quan Judgen 
suuresta ja jalosta työstä teosofian hyväksi, ks 
H. P. B.  1926:129—132, 

Meidän aikanamme lähetti oli H. P. Blavatsky 
(ja hänen apunaan, voinemme lisätä, Judge ja 
Olcott, joiden tehtävä ja kohtalo jonkun verran 
muistutti Cagliostron ja Mesmerin), ks Valk. 
Veljesk. 1926:136—138, 

ks teosofia 1926:169, H.P.B. 1926:214—216, teo- 
sofia 1926:216—217, 1927:323, ks Cleather, A. L. 
1928:43, 1929:85, 1930:37, H. P. B. 1930:327, 1931: 
40, 250, 1932:155. 

Juga ks Kalijuga. 
Juhana herttua kirj. Jalmari Hahl ks tätä 

1917:196, Suomi 1917:202. 
Juhlamenot, ks myös seremoniat, vpm. 
Kys. Mitä teosofia sanoo valtiokirkkomme 

uskonnollisista menoista, kuten kasteesta, eh- 
toollisesta,   vihkimisestä  j.n.e.? 

Vast. Jos kysyjällä on mielessä, mille kan- 
nalle teosofiaa harrastavan henkilön on asettu- 
minen mainittujen menojen suhteen, onko hä- 
nen otettava niihin osaa vaiko ei, vastaan sii- 
hen, että »jokainen tehköön oman vakaumuk- 
sensa mukaan». Teosofia ei ole mikään uskon- 
lahko eikä mikään uusi uskonto määrättyine 
ohjesääntöineen ja menettelytapoineen. Teoso- 
fia on luonnon ikuisten totuuksien nykyaikai- 
nen esitys (sitä samaa ovat kaikki maailman 
uskonnot olleet), ja teosofit ovat ennen kaik- 
kea tutkijoita. Tutkija on aina vapaa; häntä si- 
too ainoastaan hänen oma vakaumuksensa ja 
totuuden tietonsa, mutta semmoinen side ei ole 
kahle,  vaan  Ariadnelanka  elämän labyrintissa. 

Mutta jos kysyy, onko noilla uskonnollisilla 
menoilla mitään syvempää merkitystä (paitsi 
niiden yhteiskunnallista, ulkonaista merkitys- 
tä), vastaisin siihen, että salatieteelliset tutki- 
mukset osottavat, että semmoisilla juhlamenoilla 
oli alkuaan suuri merkitys. Ne olivat maagillisia 
seremonioja, joiden avulla ihminen asetettiin 
yhteyteen henkimaailman (ei vainajien, vaan 
henkisten voimien ja älyjen)  kanssa  ja niiden 
 

siveellisesti ja henkisesti kohottava voima oli 
tavattoman suuri. Mutta tämä riippui yksin- 
omaan siitä, että niitä oli toimittamassa vihit- 
tyjä adepteja, jotka osasivat hallita ja käyttää 
luonnon näkymättömiä henkivoimia. Tänäpäi- 
vänä, jolloin ei kirkoissa enää ole vihittyjä pap- 
peja, vanhat maagilliset seremoniat ovat muut- 
tuneet ulkonaisiksi menoiksi, joilla ei ole mi- 
tään todellista salatieteellistä merkitystä eikä 
okkultista vaikutusvaltaa.   1905:245—246, 

ei ulkonaisia juhlamenoja ks esoterismi 1909: 
3—4, 

kaikenlaisten juhlamenojen ikimuinainen ma- 
gia ks Suomi 1918:162—163, vpm 1921:190—192, 
seurakunta 1923:48^9. 

J u l i u s  I, paavi ks joulu 1906:273—275, Joulu- 
symboliikkaa 1911:356—361. 

Julku,  Pärtty 1926:302—303. 
Julmuus 

julmuudesta nauttimisen tie 1907:158, 
Unohdamme päivitellessämme »turkkilaisten» 
julmuutta ja petollisuutta, että julmuus ja pe- 
tollisuus aina ovat enemmän hallitusten ja so- 
tavoimain aikaansaamia kuin kansan ja uskon- 
non,   ks Islami 1911:289—290, 

siihen ajatukseen sisältyy julmuus niin pirul- 
linen, että ks »kristitty» 1917:5—6, ks Valon ja 
1922:104—105. 

Jumala, jumalat, jumaluus, j u m a l a l l i n e n  
jne 
ks. P. E. XII Jumalan valtakunnan salaisuudet, 

jotka sokeasti uskovat n.k. »jumalan sanaan» 
ks Sokea usko 1905:15—16, 98. 145, 164, 1906:13, 
17, 30, 62, 73, 75, 

J u m a l a  ja i h m i n e n ,  art julk Oletko 
teosofi? 1906:111—115,  141, 

Nämä ikivanhat asiat ovat: ensiksi että juma- 
luus, se salaisuus, joka kutsuu koko tämän maa- 
ilman eloon ja joka on kaiken elämän takana, 
että se jumaluus on jotain niin korkeata, suurta 
ja ylevää, että meidän ei sovi sitä määritellä, ei 
sovi riidellä siitä, mikä se on ja millainen. Se 
on yläpuolella kaikkea käsitystämme, ks teo- 
sofia art Mitä T. S. 1906:149—152, 

jumalanmiehet ks paha art Ei pahaa 1906: 
187—189, 199, 

Luuletteko, että jumalat tuomitsevat meitä 
sen mukaan mitä osaamme? Pois se, he ks heik- 
kous 1906:204, 

»Jumalan valtakunnan takia» ks puhtaus 1906: 
227—228, 

jumalanpalvelus ks huvit 1906:230, 
jumalan omassa povessaan ks nuoriso 1906: 

243, 
»jumalain aamu»  ks joulu  1906:273—275, 
saa tuntea ja nähdä jumalan joka paikassa 

läsnäolevaa ääretöntä rakkautta ja voimaa ja 
lopulta tulla jumalaa niin likelle, että voi sa- 
noa olevansa yhtä hänen kanssaan, ks salatie- 
de 1907:4—5, 

»tie» jumalan luo ks Tao-Te-King 1907:10, 
Kys. Koska ihminen on jumalasta, niin min- 

kätähden hänen »jumalan kuvan» tulee vajota 
alennuksen tilaan ja vasta alennuksen tilasta 
nousta ja yhtyä uudestaan jumalaan? 

Vast. P. E. Jumalsyntyinen henki pyrkii 
tietoisuuteen  omasta  jumaluudestaan.    Se  itse-
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tietoisuus saavutetaan siten, että hän kerran 
toisensa perästä luo itsestään kuvan ja aina hyl- 
kää luomansa, kunnes lopulta kykenee luomaan 
kuvan, joka todella tuo ilmi, mitä hänen sisäs- 
sään piilee ja siis tekee hänet itsetietoiseksi eli 
tietoiseksi omasta jumaluudestaan. Vaikein vä- 
litila ja todella »alennus» tällä matkalla on se 
kehityskausi, jolloin hän vastustajan (saatanan) 
ylpeydellä »ylentää,,  itsensä jumalaksi.   1907:49, 

J u m a l a l l i n e n  ja i n h i m i l l i n e n  
k o l m i n a i s u u s    ks Kaita tie  1907:57—61, 

Me uskomme, että jumala aivan tyynenä kat- 
selee meidän harha-askeleitamme. Hän tietää, 
että me saamme kärsiä erehdyksistämme ja et- 
tä me kärsimyksistä viisastumme. Meidän ju- 
malamme ei vihaa, vaan odottaa. Hän puhuu jo- 
kaisen ihmisen sydämessä, ja ennen tai myö- 
hään, tässä tai jossain tulevassa ruumistukses- 
sa, ihminen kuulee hänen äänensä ja kiiruh- 
taa hänen luoksensa, ks Kristitty pappi 1907: 
75—77, 

jumala ei suinkaan meitä p a k o t a  mihin- 
kään ks kustannustyö 1907:83, 

»jumalan vihasta» — — — »jumalan poika» 
eli Kristus ks tätä 1907:114, 

yhtä jumalan kanssa,  ks täydellisyys 1907:165, 
»Palaaminen jumalaan» ei niin muodoin ole 

käsitettävä aineellisesti; se tarkottaa, että ks 
ihminen 1907:166, 

»sovitetuksi jumalan kanssa,, ks veri 1907:183, 
Ehdoton jumaluus on vapaa, koska ei ole eikä 

voi olla mitään sen vapautta rajottamassa. Se 
on Ainoa Elämä,   ks tahto  1907:194, 

Me olemme kaikki jumalia. Sen hän sanoi 
itse. ks Kristuksen syntymä 1907:256—257, sama 
1926:308, 

Kaikki olemme yhdenarvoisia siten että olem- 
me kaikki Jumalasta lähteneet ja kaikki Juma- 
laan palaamme,   ks Kehityksen kulku  1907:271, 

pyrimme yhteyteen sisällisesti jumalan kans- 
sa ks apostolit 1907:273, 

Mutta uskon, että ihminen voi päästä juma- 
lan tuntoon ks Tietäjä 1908:6—9, 

Kys. Vanhain sivistyskansani uskonnot ker- 
tovat paljon luonnon ulkopuolella olevista ju- 
malista; kai niillä on tarkotettu niitä Korkeam- 
pia olentoja, jotka ovat olleet yhtä alhaisella, 
kenties alhaisemmallakin asteella kuin me, jot- 
ka kehityksen avulla olemme päässeet nykyisel- 
le asteellemme? 

Vast. Epäilemättä tarkoitetaan »jumalilla» 
niitä olentoja, jotka ovat kaukana meistä edellä 
kehityksessä. He eivät suinkaan ole »luonnon 
ulkopuolella», vaikka eivät mahtuisikaan mei- 
dän personallisen tajuntamme tietopiiriin. Tie- 
tysti he ovat menneissä maailmankausissa läpi- 
käyneet kehityksen kaikki asteet, samoinkuin 
he yhä edelleenkin alati kasvavat ja kehittyvät. 
1908:27. 

Kys. Mikä ja minkälainen on teosofein ju- 
mala? Onko jumala luonut maailman, kaiken 
olevaisen, kaikki näkyväiset ja näkymättömät, 
vai onko maailma jumala? Onko teosofien ju- 
malan rukoilemisesta mitään hyötyä? 

Vast. Teosofein jumala? Teosofit varmaan 
määrittelevät jumala- ja varsinkin Logos-käsi- 
tettään    eri   tavalla   riippuen   kunkin   älyllis- 
 

siveellisestä kannasta yleensä, mutta uskon kui- 
tenkin, että useimmat heistä ovat yhtä mieltä 
seuraavasta kahdesta kohdasta: 1) Meidän inhi- 
millinen järkemme on liian pieni määritelläk- 
seen täysin tyydyttävästi jumalaa, s.o. sitä elä- 
män ikisalaisuutta, josta kaikki on lähtenyt ja 
alkunsa saanut. 2) Kuitenkin on aikain viisaus 
se, että ihminen voi päästä jumalan tuntoon. Se 
on koko elämän tarkotus, siihen teosofiakin ke- 
hottaa. Mutta se ei ole mikään helppo hetken 
asia. Jumala asuu ihmisen sisässä, tai oikeam- 
min: ihmisessä on kipinä jumalan ikuisesta 
tulesta; jumalan tunto on siis sama kuin varsi- 
nainen itsetunto. Mutta itsensä, henkensä 
(atma = itse) tuntemiseen ei päästä yksin ym- 
märryksen avulla, vaan siihen tarvitaan sekä 
ymmärryksen että tunnon ja tahdon sopusointu. 
Se on itsekkyydestä luopuminen, jotta jumala*- 
itse voitettaisiin. Ja se on pitkä, vaivaloinen, 
kapea Tie. 

Se ihminen, joka pyrkii jumalan tuntoon, 
hän ei rukoile mitään aineellista; aineellinen 
rukous kasvattaa itsekkyyttä. Kuitenkin hen- 
kisen ihmisen koko elämä voi olla »rukousta», 
jos hänen ajatuksensa aina ovat kiinni juma- 
lassa, jos hän aina mielessään palvelee jalou- 
den hyvyyden, totuuden ja epäitsekkyyden 
ihannetta.   1908:29, 

tulet niinkuin jumala, joka tietää hyvän ja 
pahan, ks Kielletty hedelmä 1908:97—99, 

loppumatonta uhrausta ja Jumalan palvelusta 
ks Usko ja teot 1908:130—135, 

Mutta Jumaluus ei vaikuta ulkopuolisena 
voimana ja käskijänä vaan ihmisen omana kor- 
keimpana Itsenä. Siten ihmistyökin voi olla ju- 
malallista, ks Tschirn, G. 1908:182, 

Kys. Oletan, että ihminen iankaikkisuusolen- 
tona on osa alkusyystä, kipinä jumalasta, s.o. 
olemme jumalan poikia. Kerran olemme näin 
ollen kaikki olleet jumaluudessa, ykseydessä, 
jonka ulkopuolella ei ole mitään ollut. Mikä on 
ollut tarkotuksena ja syynä siihen, että juma- 
lasta on hajautunut sirpaleita, muodostaen per- 
sonallisia olioita, jotka ainakin näennäisesti 
erillään kiertelevät maailmankaikkeudessa? 
Onko niin tapahtunut kehityksen vuoksi? Ja 
onko siis väite, että jumala on täydellinen ja 
muuttumaton, väärä, koska kerran osaset siitä 
ovat kehityksen alaisia? Kenen asettamien 
lakien mukaan ja mitä päämäärää kohden ke- 
hitys kulkee? Mikä olisi estänyt jumalan ke- 
hittymästä ykseytenä? Tai voiko ollenkaan se- 
littää tai olettaa, että ihmissielu osana iank- 
kaikkisesta jumalasta, tehtyään kiertomatkan 
yksilönä, kerran samaan jumaluuteen yhtyy. 
Ellei, mistä sitten se on alkuisin, ja mikä sen 
päämäärä? 

Vast. Epäilemättä ihminen on »jumalan 
poika» juuri siinä merkityksessä, että hän on 
jumalallinen syntyperältään. Mutta hän ei ole 
siitä itsetietoinen ja hänen »aineeseenastumi- 
sensa» tarkotus on kehittyä siitä tietoiseksi. 
Kun hän saavuttaa jumaltietoisuuden, jota kut- 
sutaan »yhtymiseksi jumalaan», ei tämä suin- 
kaan merkitse, että hänelle alkaa »iankaikkinen 
työttömyys». Päinvastoin hänen oikea elämänsä 
silloin    vasta   alkaa.     Silloin  vasta  hän  toden
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teolla voi ryhtyä ottamaan osaa suureen juma- 
lalliseen työhön maailmankaikkeudessa, josta 
työstä meillä vielä on vain hämäriä aavistuksia. 
Koko henkinen maailma on täynnä tämmöisiä 
»vapautettuja» olentoja, enkeleitä, valtoja, her- 
roja, ja jumalia. Ne alati kehittyvät, saaden 
yhä suurempia ja vastuunalaisempia töitä osak- 
seen, mutta siitä jumaluudesta, siitä salaisuuk- 
sien salaisuudesta, joka on kaiken alku ja kai- 
ken takana, emme mitään tiedä. Järkemme sa- 
noo meille, että se jumaluus on muuttumaton, 
täydellinen ja iankaikkinen, mutta kuka on 
niin huimapäinen, että hän luulisi voivansa rat- 
kaista sen arvotuksen?   1908:183, 

jumalminämme tahtoo ainoastaan hyvää, mut- 
ta ks minä 1908:185, 

Jumalanpojan elämäkerta ks neitsyt 1908:250, 
Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa, ks 

Uusi elämä 1908:321—324, 
viimein voimme vapautua kaikesta karmasta 

ja ainoastaan tehdä työtä Jumalan valtakunnan 
eteen vähäänkään ajattelematta itseämme, ks 
karma 1908:330—337, 

Jumaluusopit voivat olla haaveilua, mutta teo- 
sofia on oman luontonsa kautta tiedettä, ks si- 
vistys  1908:346, 

ks esoterismi  1909:4, 
palvelee totuuden jumalaa ks ihanne 1909:69, 

uskonto  1909:73—75, 
Synti on vieläkin jumalallisen lain rikkomis- 

ta, mutta tämä laki ei ole mielivaltaisen juma- 
lan tekemä, vaan ks synti 1909:75, 

Kuinka se mikä on Jumalasta ja jumalallista 
on pakotettu tulemaan täydelliseksi? ks kehitys 
1909:105—106, 

Monet teosofit ovat varmaan tehneet sen ko- 
kemuksen, että näennäinen vähäpätöinen sat- 
tuma saattoi heidät tutustumaan teosofiaan, ja 
monet ovat kai senkin havainnon tehneet, että 
he ensi kuulemalta tai lukemalta tunsivat mer- 
killisen vetovoiman  teosofiseen asiaan. 

Ottaakseni oman kokemukseni esimerkiksi 
tahdon kertoa, että olin vastikään täyttänyt 18 
vuotta ja vastikään käynyt rippikoulun, kun 
erään ylioppilastoverini kanssa tuli puhe us- 
konnollisista asioista. Tämä tapahtui tammi- 
kuussa  v.  1894. 

— Uskotko siis todella, hän kysyi muutaman 
väitteeni johdosta, — että itse Jumala on astu- 
nut alas maan päälle Jeesuksen personassa? 

— Tietysti, minä vastasin, — miksen uskoisi? 
Se on salaperäistä, mutta järkeni ei tee vasta- 
rintaa. 

— Hm, sanoi toverini katsoen minuun pit- 
kään, — sinä kai olisit mies uskomaan, että Ju- 
mala on monta kertaa ilmestynyt maan päälle! 
On niitä ihmisiä, jotka senkin uskovat. Lon- 
toossa on muutamia, jotka kutsuvat itseään te- 
sofeiksi, ja he väittävät, että Jumala aina 600 
vuoden perästä ruumistuu maan päälle. 

Tämä nyt oli sangen omituinen esitys teoso- 
fiasta, mutta leikki oli mielestäni kaukana. 
Muistan, että kovasti ällistyin, aivan kuin pei- 
te olisi reväisty silmiltäni, ja että melkein heti 
tokaisin: 

— No niin, mitä mahdotonta siinä olisi! Mikä 
kerran on tapahtunut, on voinut useamminkin 
tapahtua. 

En hoksannut silloin, että noilla ajattelemat- 
tomilla sanoillani kaasin kumoon koko kristil- 
lis-jumaluusopillisen rakenteen. Toverini jat- 
koi — ja hänen ivansa oli puoleksi teeskennel- 
tyä, sillä hän oli itse hieman innostunut: 

— Arvasinhan. Ajattelin heti, kun luin kir- 
jat, että tämä on jotain Ervastille. Kuule nyt. 
Noiden teosofein mukaan Jumala ei ole ilmes- 
tynyt vain Jeesuksessa, vaan ennen häntä 
Buddhassa, Zoroasterissa, Krishnassa ja hänen 
jälkeensä Muhammedissa, Frans Assisilaisessa 
ja nyt taas teosofiassa. Kaikkien näiden ilmes- 
tysten välillä on 600 vuotta. 

Todella. Buddha eli noin 600 vuotta e. Kr., 
Muhammed noin 600 j. Kr., ja Frans Assisilai- 
nen 1,200 vuotta j.Kr. Nyt taas oli 1,800 vuotta 
kulunut. Ensin minua hämmästytti tämä vuosi- 
lukujen säännöllisyys. Annoin siis toverini ker- 
toa kaikki mitä tiesi, kunnes hän lopuksi neu- 
voi minua itse lukemaan. Kirjat hän mainitsi: 
Sinnettin »De invigdes lära» ja »Den dolda värl- 
den» sekä Marien »Tidehvarfens mysterier eller 
den hemliga läran i alla religioner». Muita kir- 
joja ei ollut ruotsin kielellä. 

Keskustelumme teki minuun siksi syvän vai- 
kutuksen, että koetin viipymättä saada lainaksi 
nuo kirjat. Sainkin ne käsiini siitä kirjastosta, 
josta minun oli tapani lainata. 

Kun tulin kotiin, avasin heti kirjan »De in- 
vigdes lära» (Vihittyjen oppi), ja luin muutamia 
lauseita ensimäisestä luvusta. Siinä puhuttiin 
adeptien veljeskunnasta ja selitettiin, kuinka 
aina on ollut ja yhä on ihmisiä, joilla on sy- 
vempi tieto luonnon ja elämän salaisuuksista 
kuin yhdelläkään tiedemiehenä. Enempää en 
voinut lukea. Minut valtasi niin suuri riemun 
vavistus, että olin pakotettu heittäytymään pit- 
käkseni sohvalleni. Koko olemukseni soi kuin 
yhdellä äänellä: tämä on totta, tämä on totta! . . . 

Sillä tavalla alkoi minun teosofiani. Mestari 
lähetti tuon toverini luokseni puhumaan asiois- 
ta, ja hänen sanojensa ja ilmottamainsa kirjain 
välityksellä herätettiin sielussani vanhat muis- 
tot menneistä tutkimuksista, menneistä koke- 
muksista.  1909:106—108, Sama 1915:9—10, 

Ennen pitkää ilmestyy maailmaan suuri 
Opettaja, suuri Jumalan Poika, suuri Vapah- 
taja, ks opettaja 1909:109, 

Jumala on joka kivessä, joka kukassa, joka 
eläimessä, joka ihmisessä. Jumala on ilmassa, 
Jumala on vedessä, Jumala on maassa, Jumala 
on tulessa. Tämä on kaikki totta. Joka enke- 
lissä on Jumala ja joka pienessä luonnon hen- 
gessä ja haltijassa ja tontussa, ks lapsi 1909: 
132—133, 

mystillinen Kristus on se Jumalan Hengen 
siemen kussakin ihmisessä, jonka ks usko 1909: 
138,  139, lapsi 1909:198—200, 

täydellinen Jumalan valtakunnan jäsen ei 
ole enää miehinen eikä naisellinen vaan molem- 
mat, ks Herran sanoja 1909:204, 

Olemmehan kuitenkin kaikki jumalia orjan 
haahmossa ks veljeys 1909:206—208, 

Jumala ei ole maailman ulkopuolella oleva 
personallinen hallitsija, vaan koko olemassa- 
olon sisäinen henki ja elämä, ks ilo 1909:265— 
266, 

ks eetteri 1909:269. rakkaus 1909:308, 
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Jumaluusoppineiden suuri tietämättömyys ju- 
malallisista totuuksista iski kuitenkin silmiin 
tuon tuostakin, ks teologia  1909:308—309, 

»jumalan kunniaksi» ks looshityö 1909:338— 
339, 

tämmöinen Jumalan tuntija, totuuden tietäjä 
ks Teosofinen liike  1909 joulul:13, 

nähköön Jumalallisen Viisauden valon se, 
joka totuutta on etsinyt ks P. E. XII Uuden 
ajan   1910:1—2, 

Jumala odottaa meidän tuloamme, ks lapsi 
1910:47—48. 

Me tiedämme juuri sen verran Jumalasta 
kuin osaamme elää Jumalaa, kuin jumalallinen 
elämä meissä on puhjennut, ks tieto 1910:53, 

»Jos Suomen kansa uskoisi Jumalaan, silloin 
kaikki kävisi hyvin; silloin sortajatkin lakkai- 
sivat sitä sortamasta», kuuluu saarnaaja äsken 
lausuneen kirkossa. Tämä nyt ei ole mikään 
uusi äsken keksitty totuus, sillä samaa ovat 
aina vakuuttaneet ne, joiden virkana on olla 
Jumalan puhemiehiä maan päällä. Mutta se on 
merkille pantava lause ja vaarallinen, sillä se 
on yhtä väärä kuin tosi. Sitä voi helposti kä- 
sittää hullusti, ja silloin se vie uskojan har- 
haan. 

Jos nimittäin tarkotetaan Jumalalla maailman 
luojaa ja herraa, personallista ihmisten isää, jo- 
ka heistä huolehtii ja huolta pitää (siis Logosta 
eksoteerisesti katsottuna), silloin petytään hir- 
veästi, jos luullaan, että hän ulkonaisesti suo- 
sisi ja auttaisi sitä kansaa, joka häneen uskoi- 
si, s.o. kävisi hänen kirkoissaan, viljelisi hänen 
sanaansa, noudattaisi hänen käskyjään. Hir- 
veästi petytään, kun tällä tavalla omistetaan 
Jumalalle inhimillisiä tunteita ja .vaikuttimia. 
Sillä Jumala ei katso personaan. 

Koska aletaan yleisesti ymmärtää, että Juma- 
la ei ketään suosi, että hän ei »rakasta» toista 
enemmän kuin toista, että hänen mielestään pa- 
ha ja huono on yhtä armahdettava olento kuin 
pyhä ja hyvä? Koska aletaan ymmärtää, että 
hän antaa aurinkonsa paistaa sekä pahoille että 
hyville, sekä »uskovaisille» että »uskottomille» 
ja »pakanoille»? Onko niin vaikeata käsittää, 
että Jumala on puolueeton, ettei hän ollenkaan 
ota vastaan neuvoja meiltä, kun hän päättää 
oikeasta  ja  väärästä? 

Surkeasti pettyvät ne, jotka uskovat, että Ju- 
mala pitäisi heistä huolta, kun he istuisivat kä- 
det ristissä rukoilemassa. He eivät ollenkaan 
huomaa, mitä historia opettaa, sekä kansojen 
että yksilöiden. He eivät näe, että ihmisen teh- 
tävä juuri on auttaa itseään ja muita. Kaikki 
ostetaan elämässä kalliisti, ei mitään anneta 
lahjaksi — paitsi itse elämä. Jos yksilö tahtoo 
menestyä ulkonaisesti, on hänen työtä tehtävä; 
jos hän tahtoo sisäisesti puhdistua, on hänen 
työtä tehtävä. Jos kansa mielii nousta, on sen 
itsensä yrittäminen, jos se tahtoo vapautua, on 
vapaus ostettava. Usko Jumalaan on turha. Ih- 
minen on oman onnensa seppä. 

Eikö sitten ole olemassa Jumalan uskoa, joka 
ei olisi turha? On, ja siinä merkityksessä papin 
yllämainittu lause on paikallaan. Mutta mikä 
on se Jumala-usko? 

Se ei ole uskomista ulkonaiseen, vaan sisäi- 
seen Jumalaan. Se on uskomista siihen, että 
Jumala on epäitsekkyys, totuus ja rakkaus, että 
 

nämä eivät ole kuolleita käsitteitä, vaan elä- 
vää todellisuutta, että ne kuvaavat korkeinta, 
mitä tällä kehityskannalla saatamme Jumalasta 
ymmärtää; se on uskomista siihen, että ainoa 
jumalanpalvelus on omistaa ja vetää itseensä, 
herättää ja kehittää itsessään näitä jumalallisia 
ominaisuuksia, tätä Jumalan elämää. Ja kun 
yksilön ja kansan sisäisin ja syvin pyrkimys on 
elää epäitsekästä elämää totuudessa ja rakkau- 
dessa, silloin »kaikki käy hyvin». Tämä ei ole 
sanottu ivallisesti; tällä en tarkota, että epäit- 
sekäs ihminen ei välitä siitä, kuinka hänelle 
käy, että hän on tyytyväinen, vaikka hänelle 
käy huonostikin. Ehkei epäitsekäs ihminen vä- 
litä omasta kohtalostaan; mutta kaikissa tapa- 
uksissa hän välittää muitten kohtalosta. Epäit- 
sekäs ihminen ei ole ristissä käsin istuva fata- 
listi. Sielunsa koko voimalla hän tahtoo oikeutta 
ja totuutta maailmaan — ei itsensä takia, ei mi- 
tään omaa etuaan silmälläpitäen, vaan oikeuden 
ja totuuden takia. Ja silloin Jumala on hänen 
puolellaan, silloin elämän perusvoimat hyväksy- 
vät ja tukevat häntä. Ja vaikkei aina kävisi 
niinkuin hän rajallisessa ymmärryksessään on 
toivonut, tietää hän kuitenkin, että käy hyvin, 
koska samaa kuin hän tahtovat rajattomassa 
viisaudessaan maailman jumalalliset voimat. 

Missä on kansa, joka olisi epäitsekäs? Se 
kansa ei surisi, ei valittaisi, että sitä sorretaan. 
Parempi, että sitä sorretaan, jos kerran sortoa 
pitää olla, kuin jotakin toista vielä heikompaa. 
Se kansa jalosti iloitsisi siitä, että se saa kan- 
taa osansa maailman raskaasta taakasta. Mutta 
se kansa samalla koko sydämensä ja henkensä 
voimalla tahtoisi, että »jumalan valtakunta» to- 
teutuisi maan päällä, että oikeus ja totuus ja 
rakkaus ottaisi asuntonsa ihmisten sydämiin. 

Ei epäitsekäs kansa omaa etuansa ajattelisi. 
Ei se tahtoisi oikeutta vain itselleen. Ei se yk- 
sin tahtoisi kärsimyksistä pelastua. Ei, vaan se 
tahtoisi kaikille oikeutta, kaikille totuutta, kai- 
kille onnea. Ja silloin ehdottomasti jumalat si- 
tä auttaisivat, Isä Jumala katsoisi lempeällä hy- 
myllä sen pyrkimyksiä ja puhaltaisi sen sydä- 
meen pyhän hengen elävää tulta. Niin — mutta 
missä on se kansa? Sitä kansaa tuskin vielä on. 
Ja niin kauan kuin emme epäitsekkäitä ole, 
niin kauan ei meidän pidä uskotella itsellemme 
eikä muille, että mikään mahti maailmassa ky- 
kenisi historian s.o. Karman lakisiteistä järjes- 
tystä pienimmässäkään määrässä meidän tai 
minkään muun kansan ajalliseksi hyväksi 
muuttamaan, vaikka kuinka sitä rukoilisimme 
ja siihen uskoisimme.   1910:81—83, 

»Jumalan valtakunta on teissä», ks maailman- 
loppu 1910:133, 

Jum,ala ei anna itseänsä pilkata, ks synti 
1910:172—173, 

Ja näytit minulle Jumalan, ks Rakkaudelle 
1910:198—199, 

vasta sitten »jumaluusopista» kehittyy juma- 
lallinen viisaus (teosofia), joka tekee »jumalan- 
valtakunnan» jokapäiväisestä elämästä, ks itse- 
tunto 1911:3—4, 

jumala s.o. kaikkeuselämä, on ihmisessä itses- 
sään,   ks hyöty 1911:53—54, 

Jumala on suuri Itse kaiken takana, kaikkien 
yhteinen elämä ks Rakkauden salaisuus 1911: 
219, 
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Hän ei ollut ihmiseksi tullut jumala, vaan pi- 
kemmin jumalaksi tullut ihminen. Samalla ta- 
valla meistä jokainen kerran tulisi jumalaksi, 
samalla tavalla moni ihminen jo oli päämää- 
rän saavuttanut,   ks Kristus  1911:286—287, 

silloin kun ihmiset pitävät toisistaan huolta, 
silloin Jumala ilmenee heidän keskellään, ks 
Aikamme tarve  1911:349—350,  sama  1912:2, 

Onko Jumala monta kertaa esiintynyt maan 
päällä vai ovatko kaikki kansat tietäneet tuos- 
ta lunastuksesta? ks Joulusymboliikkaa 1911: 
357—361, 

jumalat panevat arvoa melkein yksinomaan 
siihen työhön, jonka teemme totuuden puoles- 
ta ihmiskunnan hyväksi,   ks kirjallisuus 1912:11, 

ks maailmanuskonto 1912:30—31, pakanallinen 
1912:57—59,  62—67, 

Jumalat eivät mitään siihen voi. He eivät voi 
muuttaa maailman lakeja. Päinvastoin he ‘*ks 
karma 1912:111, 

Jumalalliset voimat pyrkivät kohottamaan ih- 
miskuntaa, ne tahtovat yhtyä ihmiskuntaan, 
tahtovat tulla eläviksi ihmiskunnassa. Eli tois- 
ta kuvaa käyttäen ne tahtovat ihmisten sielujen 
kautta synnyttää uuden, korkeamman ihmis- 
kunnan. Se on jumalallisten voimien koko pyr- 
kimys.   1912:118—119, 159, 

Ne [* luennot] ovat juhlatilaisuuksia — ai- 
vankuin »jumalanpalveluksia», — mutta ne ei- 
vät ole koulua,   ks kesäkurssit 1912:250—252, 

jos ei ihminen kasvata sitä jumalallista sie- 
mentä, joka piilee hänen omassa samoinkuin 
jokaisen ihmisen sielussa, ei hänestä tule »ju- 
malanrniestä», vaikka minkälaisia »jumaluus- 
opillisia» tutkintoja suorittaisi, ks opettaja 
1912:309—311, 

Tästä kaikesta iloitkaamme, sillä »Jumalan 
viinimäessä» tarvitaan paljon työmiehiä, ja jos 
ks opettaja 1912:407^14, 

ks vapahtaja 1912:452-^53, nuoret 1912:454— 
456,  isä  1912:495, 

Jumalat eli Elohim loivat ks Mooses 1912:497, 
Kys. Mikä tarkotus pakottaa jumaluuden as- 

tumaan alas aineeseen ja pitkän kiertokulun 
kautta palaamaan takaisin siihen, mistä se 
lähti? 

Vast. Voisin tehdä toisen kysymyksen: mikä 
pakottaa ihmissielua jättämään taivaan ilot syn- 
tyäkseen fyysilliseen maailmaan ja kuoltuaan 
taas palatakseen takaisin taivaan iloihin? Kar- 
ma tietysti pakottaa. Mutta onhan ero maailmaan 
syntyvän ja maailmasta kuolevan ihmissielun 
välillä. Paljon on sielu kokenut fyysillisen elä- 
mänsä aikana, rikkaampana ja kehittyneempä- 
nä se palaa takaisin taivaalliseen kotimaahansa. 

Kysyjän kysymyksessä on pieni virhe. Ju- 
maluus ei astu alas aineeseen. Jumaluus on sa- 
laisuus kaiken takana. Aineeseen astuvat ai- 
noastaan jumalallisten eli taivaallisten olento- 
jen lukemattomat joukot.   1913:100—101, 

Jumalaa ei palvella enää symbolien muodossa, 
vaan kasvoista kasvoihin, ks epäjumala 1913: 
218, 

Mutta jumalain tarkotus ihmisten suhteen oli, 
että ks viisaus 1913:469—471, 

Jumalallisen Tiedon Kirja ks Salaisen 0:n 
»Maailmansyntyä  1914:54—59, 93, 

K y s. Mikä on näistä kolmesta aatteesta, teo- 
sofinen vai sosialistinen vai Idän Tähti, se kivi, 
josta Danielin 2 luvussaan sanoo, että se muser- 
taa rikki kaikki kuningaskunnat ja perustaa 
sen valtakunnan, joka ei ikinä horju? 

Vast. Kivi Nebukadnetsarin näyssä on, ku- 
ten Daniel selittää, Jumalan valtakunta, joka 
ei ikinä kukistu, vaan iankaikkisesti pysyy. Ja 
mikä on Jumalan valtakunta? »Jumalan valta- 
kunta on teissä», sanoo Jeesus, ja Jumalan val- 
takunnassa on Isä Jumala herrana ja hallitsi- 
jana. Se ihminen elää Jumalan valtakunnassa, 
jolle sisäinen Isä on ilmestynyt ja joka Isää tot- 
telee. Maailmassa vaikuttavat henkiset liikkeet, 
teosofiset y.m., saattavat edistää Jumalan valta- 
kunnan lähestymistä, mutta eivät itse ole se 
valtakunta.   1914:191. 

seison edessäsi jumalien lähettiläänä, joka ju- 
listan sinulle, mitä jumalat sinulta odottavat, ks 
Tietäjä 1914:466, 500, 

ainoastaan Jumalan (välttämättömyyden) tah- 
toa palvellakseni on minulla tahto, ks veljeys 
1915:4, 9—10,  59,  148, 

»Mikä on siis Isän tahto? Hänen tahtonsa on 
että tunnustan olevani Jumalan poika (Isän 
lapsi), jonka ainoa velvollisuus on totella Isään- 
sä. Hänen tahtonsa on, että Jumalan valtakun- 
ta perustetaan maan päällä; Jumalan valtakun- 
ta on rauha ja ilo ihmisten sydämissä, minun 
omassa ja muitten. Jumalan näkyväinen valta- 
kunta on siinä, missä kaikki ihmiset ovat vel- 
jiä, rakastavat toisiaan ja elävät rauhassa kes- 
kenään. Minun tulee olla Jumalan näkyväisen 
ja näkymättömän valtakunnan omistaja, vaik- 
kei kukaan muu sitä olisi. Minun sydämessäni 
tulee olla Jumalan valtakunta ja minun tulee 
niin elää, että ihmiset sen näkevät. [* ote P. 
E:n teos. muist]   1915:161, 

luentosarjan aineesta »Jumaläidin mysterio» 
ks kesäkurssit 1915:254, P. E. VII 1915:260—261, 

»näin jumalan»  1915:262—267, 365, 
»Siunatut olette te ihmislapset, jotka vielä ju- 

malaan uskotte ja rakkauden Jumalaan luotat- 
te. Te paljastatte sillä oman jumaluutenne, sil- 
lä ken on jumalista teitä mahtavampi? ks Tie- 
täjä 1916:1—2, 

Koskahan tulee aika, jolloin aletaan hieman 
laajentaa käsityksiä jumalaisesta todellisuudes- 
ta?   ks Atra, K. 1916:53, 

suuremmat ovat jumalallisen viisauden mys- 
terioita,   ks Mysteriot I 1916:64—67, 

Silloin jumalatkin ovat valmiina auttamaan, 
ks P. E. VII  1916:243, 318, 

Jumalaa palvellen mammona tehdään orjaksi, 
ks teosofia art T. S:n työ ja 1916:348, 

Siinä näkyy Jumalan valtakunnan lähestymi- 
nen ks vanhus 1916:382—383, 

Luin kirjasen melkoisella uteliaisuudella, kos- 
ka itselläni on hieman käytännöllistä kokemus- 
ta jumalauskon alkuperästä, ks Holmberg, Uno 
1916:439—440, 

ks »kristitty»  1917:4—6, 
Siinä luulossani kuitenkin petyin, sillä ny- 

kyinen sota osotti, että teosofit samoinkuin so- 
sialistit alistuivat »Jumalan vihan» vaatimuk- 
sille ja jakautuivat eri leireihin kansallisuuk- 
siensa ja sympatiojensa mukaan, ks sota 1917: 
198—201, 



Jumala, jumalat, jumaluus, jne. — 78 — Jumala, jumalat, jumaluus, jne. 

Autuus on jumalassa ja jumala on sisin it- 
semme,   ks autuus 1917:339, 

jumalallinen viisaus ikäänkuin asteettain las- 
keutuu  — — — lähestyy jumala rakkaudessaan 
ks Tietäjä 1917:437-^38, 

Kristus on siis Jumala rakkautena. Mutta mi- 
kä on Jumalan rakkaus? ks Kristus 1917:440— 
442, 445, 

ks autuus 1918:1, 
Jumalan tahto toimii elävänä voimana jokai- 

sen henkiolennon tajunnassa, joten tottelemi- 
nen on täysin vapaata, ks Suomi 1918:162—163, 

jumalat rakastavat i h m i s i ä ,  ks sota 1918: 
196, 

Oliko J e e s u s  J u m a l a ?  art ks Jeesus 
1918:231—235, 

Jeesus Kristus taasen on se uusi jumalihmi- 
nen, joka tämän mysterion kautta syntyi, ks 
Jeesus vaiko Kristus?  1919:17—18, 105, 

että Jumala tuli lihaksi Jeesuksessa Kristuk- 
sessa, että myös siitä johtuvaa toista tosiseik- 
kaa, että Jumala nyt asui meissäkin ks Kris- 
tus ja Logos 1919:151, 196, 260, 

ks joulu 1919:293—294, 
Sanotaan usein, että ihmissielun kehitys käy 

Jumalasta yksilöllisyyteen ja siitä takaisin Ju- 
malaan. Tämän johdosta ks kehitys 1920:98— 
101, 

oli jumalanpilkkaa sekoittaa Jumalaa, Kris- 
tusta tai Valkoista Veljeskuntaa inhimillisten 
sotajoukkojen veritöihin,   ks sota 1920:104—105, 

Oliko vanhan testamentin Jumala rakkauden 
Jumala? Oliko Kristuksen Jumala rakkauden 
Jumala?   ks sukupuolisuus 1920:148—154, 

jumalat siis suosivat lastamme ks R-R 1921: 
5, 38, 

On liian helppoa ajatella: »kyllähän Jumala 
huolen pitää lapsistaan» — ja liian valheellista. 
Sillä nyt olemme huomanneet, että Jumala ei 
ole kiltti setä, vaan salaperäinen elämän henki, 
joka antaa ihmisten vapaasti tehdä mitä pahaa 
haluavat — ja vapaasti kärsiä seuraukset, ks 
Walleen, C. A. 1921:129—130, 

Meidän Jumalamme oli elävä Jumala ja ainoa 
Jumala, koska hän oli itse elämä, ks teosofia 
1921:259—262, R-R 1921:578—580, 1922:38—40, 
100—105,  162, 

Jumalan rakastava syli on aina avoinna ks 
Joulun sanoma 1922:297—298, 304, 

Jumala ei kaipaa meidän puoleltamme min- 
käänlaisia temppuja, ks anteeksianto 1923:85— 
86, 315, laki 1923:369, 

Niin aina käy maan päällä Jumalan sanka- 
rein ja ks Gandhi 1924:50: 89, 123, 

Tätä jumalallista tahtoa ks Kaitselmus 1924: 
262—265, 294, 

»tietoa jumalasta» tai »jumalallista viisautta» 
ks H. P. B. 1925:7—8, 

Ainoastaan sentähden, että Jeesus siis ei tien- 
nyt mitään pahasta, saattoi Jumalan Sana ottaa 
asuntonsa hänen sydämeensä ja täyttää ja lä- 
päistä koko hänen olemuksensa, ks Mestarikir- 
jeet 1925:101, 

korkealle kehittyneitä jumalia ja entisiä ih- 
misiä ks auktoriteetti 1925:149—151, 

»suureen jumalalliseen suunnitelmaan» ks A. 
B. 1925:230—232, 

väärä käsitys Jumalasta, saatu vanhasta tes- 
tamentista ks onni 1925:259, 

kuuluisi »jumalalliseen suunnitelmaan», ks 
H. P. B. 1925:298, art Teosofian joulusanoma 
1925:369—374, 

totuuden Jumala itse tuli joka uskonnossa ih- 
misten luo. — — — Jumala on kaikkialla, siis 
minussakin,   ks teosofia  1926:2—10, 

hän oli »Jumalan ainokainen poika» ks I. T. 
J.  1926:34—37, 

n.s. jumalanpalvelusmenot ks seurakunta 
1926:210—213, 

»jumalallinen tauti» ks Sairas sielu 1926:226 
—232, 

lopullisesti luopuu Jumalasta, luopuu hän sa- 
malla ks magia 1927:126—128, 

Kyllä Jumalalla on rikkautta, 
Kun meillä vaan on rakkautta, ks Temppeli- 

rahasto 1927:177, 
He asettuvat Jumalan ja ihmisen väliin, ko- 

rottavatpa vielä jonkun ihmisen varsinaiseksi 
välittäjäksi Jumalan ja ihmisten välillä, ks 
maailmanopettaja  1927:328—329, 

ovat Jumalan pilkkaa ks joulu 1927:378—379, 
suoraa Jumalan pilkkaa, ks Kristinusko ja 

maailmanrauha 1927:388—394, 
»Jumala puhui muinoin profeettain suun 

kautta»,   ks R-R-teosofia 1928:2, 
miksi sitä on »jumalien neuvostossa» hah- 

moiteltu  ks  Suomen  tulevaisuus   1928:203—208, 
ks kaste  1928:251,  ylösnousemus  1928:251, 
»Jumalan suunnitelmasta» ks politiikka 1929: 

53, 
päämäärä on se Jumalan valtakunta, jossa 

kuninkaana hallitsee Jumala ihmisten omissa- 
tunnoissa, jossa ks politiikka  1929:93—95, 

Kys. 1. Moos. VI: 2:ssa sanotaan: »Niin Ju- 
malan pojat näkivät ihmisten tyttäret kauniik- 
si ja ottivat emänniksensä kaikesta kuin he va- 
litsivat.» Keitä olivat nuo »Jumalan pojat»? 
Miten lause on ymmärrettävä? 

Vast. Yleinen vertauskuvallinen merkitys 
on seuraava: Jumalan pojat ovat ihmisten kor- 
keammat minät. He »näkivät ihmisten tyttäret 
kauniiksi» eli ottivat asuntonsa fyysillisiin ih- 
misruumiisiin Lemurian ja Atlantiksen aikoi- 
na. Tämä oli n.s. maanasaputrain inkarnatsioni, 
josta Salainen Oppi puhuu.   1929:124, 

Kristus on kosmillinen Jumalan Poika ks 
Kristus 1929:139—141, 

jumalallisina henkiolentoina ks laulu 1929:168, 
Ellemme etsi Jumalan valtakuntaa, ei sen 

portti meille avaudu,   ks raha 1929:318—319, 

Jumalantuntemus ei ole luonnollemme vieras- 
ta. Totuuden tieto kirkastaa ja vapauttaa jär- 
kemme ja tietoon liittyvä jatkuva elämys on 
koko olemuksemme onnena. Ruumiimmekin 
kylpee  autuuden lauteilla. 

Jumalan tuntemukseen pääsee ainoastaan et- 
sijä. Kolkuttajalle avataan. Ja portin avaus on 
yksilöllinen asia, voisipa sanoa: personallinen 
salaisuus. Seurat ja koulut, eksoteriset ja eso- 
teeriset, ovat avuksi ja tueksi, mutta eivät kor- 
vaa yksilöllistä työtä, personallista ponnistus- 
ta. Lupaukset, annetut korkeammalle itselle, 
ovat suureksi siunaukseksi, jos ovat nöyrässä 
mielessä  tehdyt,   mutta    kevytmielisinä    voivat
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olla haitaksi, koska aina panevat etsijän koe- 
tukselle. 

Täydellisyyden näkeminen ei saa sokaista sil- 
miämme, niin ettemme älyä tien vaikeuksia ja 
esteitä tai huomaa omaa heikkouttamme. Päin- 
vastoin meidän on nähtävä, kuinka kaukana 
meistä on päämäärämme, kuinka korkealla täy- 
dellisyys, — mutta kuinka varma on joka tapa- 
uksessa sen saavuttaminen, koska se ei sitten- 
kään ole ulkopuolella meitä. 

Jumalan valtakunta on meissä, — ja meissä 
on siis myös se Jumala, joka valtakunnassaan 
on hallitsijana.   1929:366, 

ks Poika 1929:410—416, 
mikä jumalallinen seikkailu elämä tällä täh- 

dellä on ks toivo 1930:2, 
Jumalan kasvot,   ks kolminaisuus 1930:41—42, 
Jumalaa, jota ei näe, ei voi rakastaa ,ellei ra- 

kasta veljiä, joita näkee,   ks moraali 1930:95, 
Kuten silloin on nytkin Jumala asetettu vi- 

ralta ks tuhatvuotinen 1930:137—138, ‘ 
Jumala on rakentanut temppelin — luonnon 

ks astrali 1930:203, 
Kuinka lyhyt on taival Jumalan luo, jonka 

henki asuu meissä — ja kuinka pitkä! ks 
H. P..B.  1931:4—5, 

Mutta minä jumaloin niitä ihmisiä, jotka ks 
ilo 1931:7, 

jos uhraatte Jumalalle sydämenne, uhraa 
maaemo  teille antimensa.   ks R-R 1932:72, 

»Se on meidän jumalanpalvelustamme» ks 
Mäntsälä 1932:105, 

Jumalat odottavat teiltä, että otatte ensimäi- 
sen askeleen, ks Vesimies  1932:170—172, 

Kaikki on itse asiassa Jumalan Pojan ruumis- 
ta,   ks Paavali 1932:206—207, 262 muist., 

ks kuolema 1932:274—276, 
»Jumalan vihreät niityt», näytelmä ks Aalto- 

nen, Väinö  1933:3—4, 
Ken tietää, mitä jumalien neuvostossa tulevaa 

aikaa varten valmistellaan? ks R-R 1933:39, 
lapset 1933:177, 

He tunsivat olevansa Jumalan Poikia, ks hen- 
ki 1934:178, Paavali  1934:181—182, 

että Jumala ei ole luonut vallitsevia olosuh- 
teita, vaan ks Teosofia ja sosialismi 1934:250— 
257, 

saamme tuntea Jumalan Pojan auran, ks veri 
1934:344—345. 

Jumala on rakkaus [* tämä sanonta on aina- 
kin seur siv] 1907:273, 1909 joulukl, 1910:47, 53, 
198, 1911:359, 1914:314, 1915:264, 1922:101, 1924: 
262, 1934:299. 

Jung, tohtori  1926:227. 
Junttila, Samuel 1925:232—234. 
Juoppous 
ks astraali  1907:48, 
Kys. Luin eräästä sanomalehdestä m.m. seu- 

raavat rivit: »Hyödytöntä on odottaa juoppojen 
parannusta. Säälillä tällaisessa tapauksessa ei 
ole mitään sijaa, kun ihminen ehdoin tahdoin it- 
se itsensä turmioon syöksee. Naisella on pyhä 
velvollisuus jättää koti, jossa pahetta palvel- 
laan.» Onko Tietäjän toimituksesta meillä ih- 
misillä koskaan oikeutta vapautua säälin tun- 
teesta?   Onko esim. aviovaimolla  siveellistä oi- 

keutta jättää miestään, kun tämä on juomari ja 
kun vaimo varmasti voi edeltäpäin huomata, 
että mies, — niin pian kuin auttava käsi on 
poissa — on joutuva täydellisesti rappiolle? 
Syökseekö kukaan »ehdoin tahdoin» itsensä tur- 
mioon, eikö syyt esim. juopotteluun ole usein 
syvemmällä, ihminen voi usein itse huomata 
juomahimonsa vääräksi, muttei hänellä ole 
tarmoa siitä luopua. Onko yleensä missään ta- 
pauksessa oikeutta jättää aviopuoliso, eikö sen 
sijaan ole hänen rinnallaan vastaan-otettava 
kaikki mitä Karman herrat kannettavaksemme 
lähettävät? Onko oikeus väistyä, jättää juoma- 
pahetta harjottava puoliso oman onnensa no- 
jaan ja — itseään ajatellen — koettaa pyrkiä 
rauhallisempaan elämään? 

Vast. Missä on rakkautta, siinä ei puhuta 
oikeudesta.    1912:191, 

juopottelu ja irstailu j.n.e.? Ne kuuluvat tun- 
neruumiiseen ja todistavat, että ihminen ei vielä 
ole eläintä itsessään voittanut, ks panettelu 
1916:381—382, Sairas sielu 1926:230—232, homo- 
seksualismi 1927:43—47, 

Juoppous on sairautta, säälittävä ja hoidetta- 
va kuten sairaus ainakin, ks kieltolaki 1932: 
1—2. 

Jupiter  
ks Venus 1906:142, karma 1908:334. Merkit 

taivaalla 1910:78—79, H. P. B. Sai. O 1915:41. ai- 
ka 1920:2—3, 1928:311,  1929:11, 

Jussi la,  Tyyne 1928:183, 1929:135, 396, 
1932:36, 
1934:315. 

Just i nus  Marttyyri, ks rauha 1910:326, ks 
Kristinusko ja maailmanrauha 1927:391—394. 

Juudaan ep. 1912:449, 
ks Jouluyö 1931:336—339. 

Juurirodut  

IHMISKUNNAN JUURIRODUT. 

Salaiset tieteet kertovat, että nykyinen man- 
ner on viides manner ja siinä asuva ihmisrotu 
on viides rotu. (Vertaa P. E:n kirjaa »Salainen 
oppi ja muita kirjotuksia» kirjoitus »Ihminen 
maan päällä».) Se vähäinen sivistys, joka kol- 
mannella rodulla sen viimeisinä aikoina oli Le- 
murialla, jatkui Atlantiksella. 

Niin kertovat salaiset opit: Atlantiksella oli- 
vat tieteet, taiteet ja maanviljelys korkealle ke- 
hittyneet. Olipa tuolla jättiläiskansalla vielä 
oma uskontonsakin korkeampaan elämään, toi- 
set luottivat Jumaluus-oppeihin, mutta toiset 
epäilivät ja luottivat omaan ihmisviisauteensa. 
Luonto ei antanut pilkata itseänsä. Näin ollen 
luonnon mullistuksen kautta tuo hedelmällinen 
manner ja sen sivistynyt jättiläiskansa hukkui 
Atlannin valtameren syvyyksiin. Toiset juma- 
lallisiin oppeihin luottavat olivat pitkänäköi- 
sempiä ja etsivät suojaa itselleen ja aarteilleen. 

Jos salainen oppi on tosi, niin sen mukaan 
nykyisen sivistyksen tulisi olla jatkoa Atlan- 
tiksen sivistyksestä ja nykyisen viidennen ih- 
misrodun varhaisessa lapsuudessa olisi pitänyt 
olla sillä sivistysasteella, jolla Atlantiksella elä- 
vä rotu oli viimeisinä aikoina. Kuitenkin luon- 
nontiede   muinaislöytöjen   perusteella   todistaa
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nykyisen rodun varhaisessa lapsuudessa olleen 
raakalaisuuden asteella. Niin kertoo luonnon- 
tiede: ihmiset ensin elivät pienemmissä ryhmis- 
sä, heimokunnissa, sitten suuremmissa ryhmis- 
sä, yhteiskunnissa. Näin ollen aikaa myöten 
yhteistyön kautta kehittyi nykyinen kulttuuri, 
sivistys. 

Luonnontiede ja salaistiede ovat siis ristirii- 
dassa keskenään. Mitä salaistiede tarkoittaa sillä 
että toiset, Jumalallisiin oppeihin luottavat tie- 
sivät etsiä suojaa itselleen ja aarteilleen? Mistä 
salaistiede saa perusteet ennen olleista mante- 
reista ja ihmisroduista? 

M. K o p r a .  
Salainen oppi ei ole ristiriidassa tieteellisten 

tosiseikkain kanssa, sillä salaisen opin mukaan 
uuden juurirodun elämä ei ole entisen suora- 
naista jatkoa, vaan sen jälleensytyminen niin 
sanoaksemme. Ihmisen jokainen ruumistus on 
kyllä edellisen jatkoa, mutta muodollisesti ih- 
minen joka kerta syntyessään »alkaa alusta», 
läpikäyden koko historiallisen kehityksensä ly- 
hyessä ajassa äidin kohdussa ja varhemmassa 
elämässään. Samalla tavalla juurirotujen elä- 
mässä havaitaan monenkaltaista vaihtelua ul- 
konaisten olosuhteitten ja yhteiskuntamuotojen 
alalla. Niinpä puheena oleva kirjanen sanoo 
viidennestä juurirodusta: »Täten on salainen 
tiede astunut »historian» alalle ja jättää viralli- 
sen tieteen tutkittavaksi Europan vaiheet jää- 
kaudesta ja meidän rotumme elämänvaiheet 
sen raa’asta lapsuudesta meidän päiviemme 
»korkeaan kulttuuriin asti». (Salainen oppi ja 
muita kirjotuksia, siv. 24). 

Sanotaan uuden juurirodun syntyvän siten, 
että korkea henkinen johtaja — Manu — valit- 
see vanhan paraimmat ainekset, kehittyneim- 
mät yksilöt, ja lähtee niitten seurassa määrät- 
tyyn, suojeltuun paikkaan uutta yhteiskuntaa 
luomaan. Tästä pienestä alusta (vrt. raamatun 
kertomusta Noakista) kehittyy vähitellen uusi 
ihmisrotu. Vaikka alku on tämmöinen jumalal- 
linen, tapahtuu pian taantumus, kun rotu li- 
sääntyy ja hajaantuu kansanvaelluksien kaut- 
ta. Sitäpaitsi jää aina eloon vanhan juurirodun 
jäännöksiä, jotka taantumuksessaan joutuvat 
raakalaiskannalle, tarjoten siten ruumistumis- 
mahdollisuutta vähimmin kehittyneille sieluil- 
le  (vrt. Valoa kohti, siv. 77). 

Mitä salaisten tietojen alkuperään tulee, seli- 
tetään teosofisessa kirjallisuudessa, että se on 
kolmenlaatuinen nykyhetkenä: 1) pyhissä kir- 
joissa ja suusanallisesti säilynyt traditsioni, 2) 
elävien Mestarien eli vihittyjen adeptien perso- 
nallinen opetus erityisille opetuslapsilleen 
(esim. H. P. Blavatskylle) ja 3) nykyaikainen 
sekä psyykkinen että Okkultinen tutkimus. Ok- 
kultisti eli salatieteilijä, joka samalla on jonkun 
mestarin oppilas, kykenee nim. itsekin teke- 
mään havaintoja ja tutkimuksia luonnon kor- 
keimmilla tasoilla. Näistä asioista voi lukea 
tarkemmin esim. kirjasta »Mitä on kuolema»? 
siv.  127—138 ja  149—155.   1906:89—90, 

ks Venus  1906:142, 
Rotujen historian kannalta voimmekin sanoa, 

että sen järjestyksen mukaan, jota noudattaen 
neljäs, atlantilainen rotu kehitti kaarnaa (himo- 
prinsippiä) ja nykyinen viides kehittää ymmär- 
 

rystä (manasta), tulee kuudes juurirotu kehit- 
tämään buddhia (rakkautta) ja seitsemäs aat- 
maa (tahtoa). Mutta tämä historiallinen järjes- 
tys ei tietysti estä yksityistä ihmistä kehittä- 
mästä itseään nopeammin, roduista riippumatta, 
omaa tahtoaan käyttämällä, ks tahto 1907:196, 

Atlantiksella, neljännessä juurirodussa ks sel- 
vänäkö 1909:201, 

Seitsemännessä juurirodussa useat ihmiset 
saavuttanevat ensimäisen vihkimyksen, ovat siis 
kulkeneet valmistavan tien. ks kuuketju 1909: 
301, 

Ensimäinen juurirotu oli astraalis-eetterinen 
ks pohjoisnapa 1909:309, 

Amerikassa on syntymässä kuudes alarotu, 
Amerikkaan syntyy aikoinaan kuudes juuriro- 
tu 1910:6, 

viides juurirotu ks lapsi 1910:47—48, 
Jo kolmannen juurirodun ks Kristus 1911:287, 

Ilmestyskirja   1912:192,  vedenpaisumus   1912:497, 
Joka kierroksen joka tähdellä kehittyy nimit- 

täin seitsemän juurirotua (jotka jakautuvat 
7:ään alarotuun, ja kukin näistä taas 7:ään hei- 
morotuun) ja aineellinen kehitys saavutti huip- 
punsa neljännessä. Me olemme viidettä juuri- 
rotua, joten hengen involutsioni on alkanut, ja 
sen hedelmänä on nykyinen ihmiskunta, ks Sa- 
laisen 0:n  »Maailmansynty»   1914:59, 

ks ensimäiset ihmiset  1917:241, 
Ja jos menemme ajassa taaksepäin viidennen 

juurirotumme, arjalaisen aamuhetkiin, jolloin 
ks vuorisaarna  1927:246,  1928:3—7, 

Elämme nyt maan päällä viidennen juuriro- 
dun aikakautta — — — seitsemännen juuriro- 
dun — — — kuudennen juurirodun ks tuhat- 
vuotinen   1930:137—138. 

Juutalainen 
vanha juutalainen siveyskanta ks veri 1907: 

183—184, Mooses 1908:250, 
Juutalainen on se, joka tekee mitä Jumala 

on käskenyt Mooseksen suun kautta, ks lapsi 
1909:198—200, 

Juutalaiset ovat tuon ensimäisen valitun jou- 
kon jälkeläisiä.   Sentähden ks lapsi 1910:47—48, 

juutalaisten  suojelusenkeliä  ks   lapsi  1910:77, 
juutalaisten jumala   ks  raamattu  1911:17—20, 
Juutalaiset uskoivat veriuhrin sovittavaan 

voimaan,    ks  sijaissovitusoppi   1913:99—100, 
Juuda tulee myös presidentti-valtioksi ks en- 

nustuksia 1920:50—54, 
Juutalaisten Messias-unelma ks Nilus, S. 1920: 

57, 
juutalaisten messiaskäsite ks Jeesus 1921:65 

—67, 
Kys. Miksi raamattu on meille pyhä kirja 

kun ei meissä ole hitustakaan juutalaisuutta? 
Olihan raamatun hengen sisällyttäjä juutalai- 
nen, ja juutalaisille hän ruumistui tuomaan 
evankeliumia. 

Vast. Buddhakin oli indialainen, vaikka ny- 
kyisessä Indiassa on sangen vähän buddhalaisia. 
Sitä vastoin buddhanoppi on levinnyt Tibettiin, 
Kiinaan, Birmaan ja Japaniin. Hengen asioissa 
verisiteet, kansallisuudet, rodut j.n.e, eivät mer- 
kitse mitään. Jeesus Kristus nimitti itse omai- 
sikseen ainoastaan niitä, jotka seurasivat häntä. 
Jos hän verensä puolesta oli juutalainen, ei hä- 
nen hengessään ollut mitään juutalaista; se oli
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puhtaasti aarialainen (»jalo»). Tässä olen tie- 
tysti sanalla »juutalainen» tarkoittanut sitä, mi- 
tä täällä länsimailla yleensä käsitetään juutalai- 
suudella. Jos sitä vastoin tutkimme juutalaista 
pyhää kirjallisuutta, häviää juutalaisvihamme, 
ja huomaamme iloksemme, että siinäkin kan- 
sassa on etsitty jumalallista totuutta yhtä vilpit- 
tömästi ja hartaasti kuin muuallakin. 1925:190, 
1927:163, 

vanhaa juutalaista pakanuutta? ks Kristin- 
usko ja 1927:387—394, 1928:121—125, 169—172, 

juutalaisten kostonhaluinen ja julma Jehovah 
etsii vertaistaan muualla, ks raamattu 1929:124, 

Eräs  juutalainen  lakimies   1929:361, 
Me juutalaiset sanomme, että Jumala on an- 

tanut ihmiselle järjen sitä varten, että hän sen 
avulla näkisi jumalallisen totuuden, ks Jokipii 
1932:38—39,  138,  1934:6. 

Juutilainen, 1926:180. 
Juvenius,  K. 1916:487. 
Jyväskylä ks myös P. E. V Jyväskylä, myös 

kesäkurssit. 
1914:249, 510, 1915:311, 1923:77, 1924:398—399, 

1925:47, 287, 458, 1926:32, 160, 271, 304, 1927:122, 
161, 210—211, 211, 323, 371, 1928:20, 63, 140, 142— 
143, 183, 285—286, 325, 1929:46, 46—47, 135, 145, 
179, 228, 273, 277, 290, 368, 396, 452, 1930:91, 135, 
356, 1931:71, 366—367, 1932:33, 35, 68, 104, 113, 167, 
240,  1933:36,  101,  195,  199, 1934:107,  194, 315. 

Jyväskylän Ruusu-Risti on rakennuttanut it- 
selleen oman temppeli- ja kokoushuoneen, joka 
uuden vuoden tienoissa tulee juhlallisesti vihit- 
täväksi ja avattavaksi. 1927:323, ks P. E. V Jy- 
väskylä 1928:20—21, 

Ruusu-Ristin tämä numero omiste- 
taan kiitollisuudella Jyväskylän Ruusu-Ristille, 
joka lähetti lehdellemme kuuden tuhannen 
markan joululahjan, rohkaisten meitä siten 
yrittämään parastamme uuden suunnitelmamme 
toteuttamiseksi. 1929:46—47, ks R-R 1929:368, 
Ristonmaa,  Aino  1932:33—34, 35. 

Jälleensyntyminen, jälleensyntymismuisti, 
-usko, reinkarnatsioni 

Kys. Miten sielu voi ruumiista erottuaan 
vaeltaa toisiin maailmoihin ja jälleen ottaa ruu- 
miiseen asuntonsa? Kuinka sopii siihen perin- 
nöllisyys, se, että vanhempain taipumukset jää- 
vät lapsille? Jälleensyntyminen on niin lohdul- 
linen usko, etten mitenkään tahtoisi siitä luo- 
pua, mutta tahtoisin myös saada siitä suurem- 
paa selvyyttä. 

Vast. Teidän kysymyksenne on siksi laaja, 
että neuvoisin teitä lukemaan kaksi kirjaa, jot- 
ka juuri puhuvat yllämainituista asioista. Toi- 
nen on vastikään ilmestynyt kirja »Jälleensyn- 
tyminen», jonka on kirjottanut Annie Besant ja 
suom. V. Palomaa. Toinen on Pekka Ervastin 
»Mitä on kuolema», erittäin siv. 163—185 ja 213 
—218.   — 1905:31, 

Jälleensyntymismuisti. Ensimäinen 
väite, mikä tehdään jälleensyntymisoppia vas- 
taan, on aina: mutta emmehän mitään muista 
edellisistä elämistämme! Tämän on jokainen ko- 
kenut, joka on hyvän sanan lausunut sen opin 
puolesta. Se väite on kova, se on ankara ja väit- 
teenä aivan paikallaan. Sillä jos ei kukaan olisi 
koskaan muistanut, niin meillä  ei olisi mitään 
 

todistusta koko katsantokannan pätevyydestä. 
Se saattaa olla järkevä, se saattaa tyydyttää 
tunteen vaatimuksia, se saattaa selittää kaiken- 
moisia pulmallisia kysymyksiä, mutta jollei se 
olisi tosi, mikä arvo sillä olisi? 

Nyt tiedämme, että monikin ihminen on väit- 
tänyt muistavansa ennen eläneensä: tunnemme 
esimerkkejä historiasta: Buddhan, Pytagoraan, 
Jesuksen. Jesuksen? kysyy lukija. Niin, eikö 
Jesuksella ollut jälleensyntymismuistia, kun 
hän sanoi, ettei hän ollut mikään profetoista, 
vaan että profeta Elias jo oli tullut (Johannes 
kastajana)? Ja me tiedämme, että moni on mei- 
dänkin päivinämme, joka väittää muistavansa. 
Teosofisen Seuran jäsenistä esim. ovat Annie 
Besant ja C. W. Leadbeater julkisesti tunnusta- 
neet, että heissä on herännyt reinkarnatsioni- 
muisti. 

Nämä tämmöiset todistukset ovat tietysti kui- 
tenkin subjektivisia laatua eivätkä ulkokohtai- 
sesti todistuskelpoisia. Sitä vastoin on toivot- 
tava, että kokeellinen psyykkinen tutkimus on 
keksivä keinon tämänkin arvotuksen ratkaise- 
miseksi. Tässä suhteessa lupaava ja iloisia toi- 
veita herättävä on eräs tunnetun tutkijan 
eversti Rochas dAiglun’in äsken tekemä koe, 
josta kerrotaan The Annals of Psychical 
Scienceln heinäkuun numerossa. Magnetiseen 
(hypnotiseen) uneen vaivutettua henkilöä käs- 
kettiin muistissaan palaamaan takaisin vuosi 
vuodelta syntymäänsä saakka ja sitten synty- 
män porttien läpitse ja edellisen kuoleman 
kautta entiseen elämäänsä. Täten saatiin sel- 
ville, että edellinen ruumistuma oli loppunut it- 
semurhaan Louis XVIILnnen hallitessa. Sa- 
malla tavalla kerättiin tietoa kahdesta vielä 
aikaisemmastakin elämästä. 

Jos tämmöisiä kokeiluja jatketaan, tulee jäl- 
leensyntymisestäkin pian »tieteellinen tosiasia 
1905:144,  
ks. Booth, kenraali 1905:163, rikos 1905:215, 
Jälleensyntymismuisti   ks  Kurikka,   M.   1905: 
243—244, 

Me emme voi väittää, että esim. jälleensynty- 
misoppi ei ole tosi, tuo oppi, jonka niin suuret 
ihmiskunnan opettajat kuin Buddha, kuin Jee- 
sus, kuin Krishna ovat todeksi tunnustaneet, ks 
teosofia art Mitä T. S. 1906:151—152, 204, sala- 
tiede  1907:2—5, 

ULKONAISIA JÄLLEENSYNTYMIS- 
TODISTUKSIA. 

Aikamme materialististieteellisen kasvatuk- 
sen hyviä tuloksia on se, että olemme vähem- 
män herkkä- ja taikauskoisia, kuin yleensä ol- 
tiin esim. keskiajalla, ja vaadimme mikäli mah- 
dollista kaikista asioista »todistuksia». Näiden- 
kin suhteen olemme hyvin kriitillisiä emmekä 
usko minkäänlaisia tai kenen todistuksia ta- 
hansa, vaan tahdomme, että nekin ovat »tie- 
teellisiä». Monessa kohdin saatamme kummin- 
kin tieteellisissä vaatimuksissamme mennä liian 
pitkälle, niinkuin se vanha rouva, joka ei huoli- 
nut lainkaan tulla valokuvatuksi, kun ei se voi- 
nut tapahtua kello 10 illalla lampun valossa 
yhtä hyvin kuin päivällä, tai niinkuin ne tiede- 
miehet, jotka eivät alistu tutkimaan spiritististä 
»humbugia»,   kun  eivät  materialisatsioni-ilmiöt
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esim. tapahdu yhtä hyvin keskellä päivää au- 
ringon paisteessa kuin iltahämärässä heikossa 
kaasunvalossa. Mutta jos ymmärrämme, että, 
kun luontoa tutkimme, luonnon pitää määrätä 
tutkimustemme ja havaintojemme ehdot, silloin 
voimme tosi tieteellisellä tavalla päästä selville 
luonnon salaisuuksista. 

Jälleensyntyminen, jos mikään, on vaikea, 
kenties mahdoton, todistaa ulkonaisesti. Asian 
omasta laadusta seuraa, että todistukset tavalla 
tai toisella ovat tekemisissä muistin kanssa, ja 
kun pidämme mielessä, kuinka vähäsen vielä 
tieteemme tuntee muistin ja ylipäänsä inhimil- 
lisen tajunnan psykologiaa, on luonnollista, että 
kaikki todistelut, jotka ovat tekemisissä näin 
arkaluontoisen ominaisuuden kanssa, voivat olla 
erehdyttäviä ja harhaanvieviä. 

Joskin meidän siis toistaiseksi täytyy olla sitä 
mieltä, että ainoa ehdottomasti tieteellinen ja 
kokemusperäinen, vaikka tosin aivan yksilökoh- 
tainen, reinkarnatsionitodistus on se, että ihmi- 
nen itse alkaa muistaa — ja epäämättömällä ta- 
valla muistaa — menneitä ruumistuksiaan, on 
yhtäkaikki joskus tehty ja tehdään muutamia 
objektivisiakin havaintoja ja kokeita, jotka pu- 
huvat vakavaa kieltä jälleensyntymisen puoles- 
ta ja joita voidaan katsoa jonkinmoisiksi ulko- 
naisiksi sen opin todistuksiksi. Tahdomme seu- 
raavassa silloin tällöin tehdä niistä selkoa. 

I. 
M u i s t i n  t a k a i s i n s i i r t o  h y p n o s i s s a .  

Tunnettu ranskalainen tiedemies, eversti Al- 
bert de Rochas dAiglun, joka aikoinaan oli Pa- 
risin polyteknillisen laitoksen johtaja, vaikka 
hän muutamia vuosia sitten näki itsensä pako- 
tetuksi siitä toimesta luopumaan, koska hän 
harjotti fyysillisokkultisia tutkimuksia, — hän 
on yhdessä muitten tiedemiesten ja lääkärien 
kanssa tehnyt paljon tutkimuksia sielutieteelli- 
sillä, varsinkin korkeammanlaatuisen hypnotis- 
min hämmästyttävillä aloilla. 

Nämä ranskalaiset ja englantilaiset tiedemie- 
het, jotka viime aikoina ovat ruvenneet tutki- 
maan spiritistisiä ja psyykkisiä ilmiöitä, julkai- 
sevat aikakauskirjaa A n n a l e s  des S c i e n -  
ces P s y c h i q u e s ,  josta myöskin ilmestyy 
englantilainen painos vuodesta  1905 lähtien. 

Vuoden 1905 heinäkuunnumerossa kertoo 
eversti A. de Rochas muutamista huomattavista 
kokeista, jotka hän edellisenä talvena teki Mar- 
seillensa. Siellä hänellä oli hyvä mediumi, 
nuori sivistynyt 18-vuotias tyttö nimeltä Marie 
May o, jonka hän vaivutti hypnotiseen uneen. 
Jo ennen oli eversti Rochas tehnyt sen havain- 
non, että nukutettu henkilö voi hypnotiseraa- 
jansa käskystä siirtyä muistissaan taaksepäin ja 
ikäänkuin uudestaan elää läpi omat elämänko- 
kemuksensa. Nyt hän tahtoi, tohtori Bertrandin, 
insinöri Lacoste’n ja osaksi komendöri Re- 
mise’n, Marseille’n teosofisen looshin esimiehen, 
läsnä ollessa, tehdä samanlaisia kokeita, mutta 
samalla edetä kauemmaksi kuin ennen. 

On huomattava, että hypnotiseratun mediu- 
min muisti on toisenlaatuinen kuin tavallisen 
päivätajuisen henkilön. Hereillä ollessamme 
voimme esim. muistaa, millaiset olimme lapsina. 
Me näemme itsemme lapsina ulkokohtaisesti, 
niin   sanoaksemme   perspektivissä,   mutta   kun 
 

mediumi suggereerataan, muuttuu hän todella 
omaksi entiseksi itsekseen. Tämänlainen »muis- 
ti» on tietysti luotettavampi, ja Rochas’n mie- 
leen oli johtunut, että tällä tavalla voitaisiin 
saada jotain selvyyttä jälleensyntymisen myste- 
rioihin. Hän pani nyt toimeen seuraavan ko- 
keen. 

Nukkuva henkilö, nuori neiti Mayo, käsket- 
tiin menemään yhä kauemmas ajassa taakse- 
päin. »Nyt te olette 16 vuotta, nyt 10 j.n.e.», 
määräsi tutkija. Ja tyttö puhui muuttuneella 
äänellä kuin pieni lapsi, viimein hän menetti 
puhekykynsä kokonaan ja saattoi ainoastaan 
nyökäyttää päällään vastaukseksi kysymyksiin, 
ja sitten hän meni äidin kohtuun. 

»Vielä kauemmas!» käski Rochas. 
Silloin neiti Mayo näytti heräävän ja sopersi: 

»minä  olen  hämärässä,   harmaassa  hämärässä». 
»Mikä sinä olet?» kysyi eversti Rochas. 
»Minä  olen Liina.» 
Siis aivan toinen ihminen! Silloin sanoi 

Rochas: »no Liina, kuinka sinä olet tullut tuo- 
hon harmaaseen tilaan?» 

»Niin, minä tukehduin, hukuin, otin itseni 
hengiltä.» 

»Taaksepäin yhä kauemmas», kuului käsky, 
»nyt olet Liina maanpäällä.» 

Ja Rochas sai täten selville, että neiti Marie 
Mayo on ennen ollut nainen, joka on elänyt 
Bretagnessa ja hyvin nuorena mennyt naimisiin 
erään kalastajan kanssa ja saanut lapsen. Mutta 
mies kuoli, ja hän oli nuori ja suri miestään 
niin syvästi, ettei jaksanut kestää, vaan heittäy- 
tyi mereen ja hukutti itsensä. 

Ja Rochas meni yhä kauemmas. Neiti Mayo 
oli ollut Liina viime vuosisadalla ja varhemmin, 
samalla vuosisadalla, oli hän ollut mieshenkilö 
Ludvig XVIII:n aikana. Tästä miehestä mediu- 
mi ei ollenkaan pitänyt. Hänestä oli hyvin vas- 
tenmielistä kertoa vieraille ihmisille itsestään 
eli siitä miehestä, mikä hän luuli olevansa, 
mutta Rochas pakotti häntä tunnustamaan ja 
tuli selville, että tämä mies oli elänyt huonosti. 
Hän sai kirjottaa nimensä: Charles Mauville ja’ 
kertoa monta yksityiskohtaa niiltä ajoilta. Vielä 
varhemmassa elämässä oli hän ollut hovinainen 
Ludvig XIV:n aikana, nimeltä Madeleine de 
Saint-Marc. Tässä elämässään hän oli tuntenut 
monta tunnettua henkilöä, Corneille’n, Racine’n, 
Scarron’in, Mme de Maintenonln ja m.m. neiti 
Louise de la Valliere’nkin, josta neiti Mayo he- 
reillä ollessaan ei muista koskaan mitään kuul- 
leen. 

Kaikki tämä ei tullut esille yhdessä istun- 
nossa.  Rochas ei  uskaltanut kauan pidättää 
mediumia hypnotisessa unessa, vaan kokeet teh- 
tiin noin 40 päivän kuluessa, jolloin pidettiin 30 
istuntoa.  Vähitellen tuli  tämä pitkä historia 
monine yksityiskohtineen ilmi*) kuitenkaan ei 
viimeisessä istunnossa vasta, vaan keskipaikoilla 
istuntojen sarjaa. Sitten uudistuivat aina samat 
kertomukset yksityiskohdittain, ja mediumi he- 
rätettiin välillä ja heitettiin yhtäkkiä taas ta- 
kaisin syvään horrostilaan ja kaukaisiin aikoi- 
hin.  Kuitenkaan ei kertomus koskaan sotkeutu- 

1) Rochas’n y.m. selonteko istunnoista on pit- 
kä ja tarkka, vaikka me tässä olemme aivan ly- 
hyesti maininneet muutamia  pääkohtia. 
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nut tai käynyt ristiriitaiseksi, vaikka Rochas 
olisi tehnyt millaisia kysymyksiä tahansa ja 
missä järjestyksessä tahansa. 

Samanlaisia kokeita on sama tutkija tehnyt 
useampia, ja niitä on myös ennen tehty Espan- 
jassa ja Lyonslssakin äsken. Eversti Rochas 
on kuitenkin liian varovainen tiedemies vielä 
tehdäkseen ehdottomasti sitovia johtopäätöksiä 
näistä ilmiöistä. Hän lausuu, että ne kyllä ovat 
mieltäkiinnittäviä, mutta ei vielä todistavia. 
Kauan täytyy vielä jatkaa näitä tutkimuksia ja 
tuoda esiin uusia huomioita, ennenkuin näistä 
kokeista voidaan mitään tarkkaa tietää. 1907: 
42—44, 

ULKONAISIA JÄLLEENSYNTYMIS- 
TODISTUKSIA. 

II. 
H a r v i n a i n e n    t a p a u s .  

Kuten tiedämme syntyy inhimillinen sielu, 
teosofisten opetusten mukaan, uudestaan maan 
päälle vasta sitten, kun se taivaallisen kauden 
loputtua on pudistanut päältään vanhan perso- 
nallisuuden viimeisetkin jäännökset, jonka täh- 
den on sanottu, että ihminen ei ole personalli- 
sesti, vaan ainoastaan henkisesti kuolematon. 
Personallisesti kuolemattomaksi hän tulee aino- 
astaan kulkemalla salaista »kaitaa tietä» ja jou- 
duttuaan sillä niin pitkälle, että hänen personal- 
linen tajuntansa täydellisesti yhtyy korkeam- 
man minän ylipersonalliseen, yksilölliseen ta- 
juntaan, jolle eri ruumistukset ovat kuin eri 
päiviä alemman tajunnan elämänkirjassa. 

Välistä sattuu kuitenkin, että sielu syystä tai 
toisesta on tilaisuudessa syntymään jälleen 
astralitasolta; silloin tosiaan vanha personalli- 
suus pukeutuu uuteen ruumiiseen ja säilyttää 
joskus muiston edellisestä ruumistuksestaan. 
Madame Blavatsky tarkottaa tämmöistä tapaus- 
ta, kun hän ensimäisessä suurteoksessaan ( I s i s  
U n v e i l e d )  väittää, että uudestaan ruumis- 
tuminen on sangen harvinaista; hän ei siinä 
kirjassa laisinkaan puhu siitä luonnon laista, 
jota me olemme oppineet kutsumaan jälleen- 
syntymiseksi. 

Seuraava kertomus on esimerkki tämänlaatui- 
sesta astralitasolta tapahtuvasta jälleenruumis- 
tumasta. Sen on eräs rouva O. S. New 
Mexicosta kertonut kirjeessä amerikkalaisen 
spiritistisen lehden The P r o g r e s s i v e  
Thinkerin toimitukselle, jossa lehdessä se 
julkaistiin joulukuun 13 .p:nä 1902. Mr. C. W. 
Leadbeater on toistanut kertomuksen kirjassaan 
The O t h e r  Side of D e a t h  (Kuoleman 
tuolla puolen).    (P. E.) 

[* seuraava kertomus nimeltä » E r ä ä n  jäl- 
l e e n s y n t y m ä n  h i s t o r i a »  ‘on lainaus 
edellä  mainitusta kirjasta.]   1907:180—181,1) 

Kys. Ei-teosofit ovat minulta kysyneet: onko 
oppi jälleensyntymisestä otaksuma vaiko sel- 
västi tieteen todistama? 

Vast. Ei sitä ainakaan nykyaikainen viralli- 
nen tiede    ole    todistanut.    Mutta salatieteelli- 
 

n) [*Huom. Kronologisesta järjestyksestä täs- 
sä poikettu koska artikkelin loppuosa on ko. 
vuosikerrassa n:o 7.] 

sissä piireissä se on tieteellisesti todistettu, ko- 
kemus- ja järkiperäinen tosiasia. Kokemuspe- 
räisesti todistettu se on niille, jotka itse muista- 
vat ennen eläneensä, järkiperäisesti todistettu 
se on niille, jotka ovat yhtä vakuutetut jälleen- 
syntymisen totuudesta kuin esim. pohjoisnavan 
olemassaolosta tai siitä, että maa kiertää aurin- 
gon ympäri, vaikkei heillä olekkaan siitä oma- 
katista kokemusta.   1907:49, 

Kys. Pieni lapsi on alussa kovin kömpelö ja 
tiedoton; eikö tämä todista, että ihminen on en- 
simäistä kertaa tässä fyysillisessä maailmassa? 
Eikö jälleensyntyminen ole muuttamista täh- 
destä tähteen? 

Vast. Monelle ihmiselle näkyy ensimäinen 
askel jälleensyntymisuskoa kohti olevan tuo 
runollinen usko, että siirrymme vapaina henki- 
nä tähdestä tähteen (kts. esim. Flammarionin 
»Urania»). Epäilemättä tässä uskossa piilee se 
totuus, että kun olemme suorittaneet työmme 
tällä pallolla, silloin olemme tilaisuudessa siir- 
tymään muuanne. Mutta mikä työ on meille 
annettu tällä pallolla? Tulla »täydellisiksi». 
Kun olemme saavuttaneet kristusihmisen kehi- 
tysasteen, silloin olemme vapaita. Sitä ennen 
sitoo meidät.oma karmamme tähän surujemme 
ja ilojemme näyttämöön. Syy pienten lasten 
saamattomuuteen on siinä, että koko personalli- 
nen käyttöväline on uusi ja kestää melkoisen 
ajan, ennenkuin ihmishenki ehtii rakentaa it- 
selleen uuden fyysillisesti itsetietoisen perso- 
nallisen ininän ja päästä kaikkien sen »tieto- 
kanavien» aistinten y.m. herraksi ja hallitsijak- 
si. Emme ole täällä ensimäistä kertaa emmekä 
viimeistä. 1907:49, 

Jälleensyntymisopinkin kannalta ihminen ai- 
na sisimmässä itsessään on sielu, siis hyvä 
(hänen korkeampi minänsä); ainoastaan alem- 
mat käyttövälineet sisältävät sen pahan sieme- 
net, mikä hänessä vielä piilee, ks. Lähde, V. 
1907:80, 

Jälleensyntymisopin valossa ymmärrämme, 
että nykyisissä oloissa syntyy sama sielu mil- 
loin köyhänä, milloin rikkaana. Osaako se ih- 
minen oikein käyttää rikkauttaan, joka tuhlaa 
varansa nautintoihin ja laiskuuteen? 1907:157, 
165—166, 

Ulkonaisia jälleensyntymistodistuksia II 1907: 
180—181,   [*  ks jälleens.  1907:42—44.] 

K y s. Jälleensyntymisopin mukaan jälleen- 
syntyvä minä etsii vanhemmat, jotka sopivat 
sen saavuttamalle kehitykselle. Kuinka on sil- 
loin selitettävä se tapaus, että sangen vähälah- 
jaisille vanhemmille saattaa syntyä lapsi, jonka 
henkiset ominaisuudet todistavat loistavata ke- 
hitystä edellisissä elämissä? 

Vast. Semmoinen tapaus on nähdäkseni se- 
litettävissä paraiten juuri jälleensyntymisopin 
valossa. Sillä kuinka vähälahjaisista vanhem- 
mista syntyisi nerokas lapsi, jos lapsi vain peri- 
si vanhempiensa ominaisuudet? Mutta kehitty- 
nyt sielu voi olla pakotettu syntymään yksin- 
kertaisiin oloihin, sentähden että karmallisia si- 
teitä on olemassa hänen ja niiden sielujen vä- 
lillä, jotka tulevat hänen vanhemmikseen. 1907: 
181—182, 
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Jälleensyntymisen voimme ottaa tunteemme 

johtotähdeksi. Jälleensyntyminen opettaa, että 
ks kehitys  1907:271, 

aina oli uskonut jälleensyntymiseen ks Os- 
kar II 1907:275, 

Jälleensyntymisestä vapautuminen tapahtuu 
ainoastaan siten ks astraali 1908:29, 

Kys. Minä hetkenä jälleensyntyvä ihminen 
yhtyy uuteen ruumiiseensa? tapahtuuko se si- 
kiötilassa vaiko lapsen syntyessä? 

Vast. Jälleensyntyvä sielu on sidottu ruu- 
miiseen jo siittäessä, vaikka kuluu vuosia (ta- 
vallisesti seitsemän) lapsen syntymisen jälkeen, 
ennenkuin minuus uudessa ruumiissaan heijas- 
tuu personallisena  minä-tajuntana.   1908:184, 

Luuletko, että olet täällä maan päällä nyt 
ensimäistä kertaa? ks lapsi 1909:99, 

Vai eivätkö karma ja jälleensyntyminen ole 
ikivanhoja oppeja? ks veljeys    1909:208, 

Mr. Leadbeater ei ole puhunut jälleensynty- 
misestä eläimenä; se on ihmiselle mahdotonta. 
1909:263, 
onhan Konstantinopolin kirkolliskokous v. 
553 tuominnut jälleensyntymisuskon kadotuk- 
seen vieväksi kerettiläisyydeksi! ks teologia 
1909;308—309. 
Tätä lakia kutsutaan jälleensyntymiseksi eli 
reinkarnatsioniksi. Jokainen ihminen on monta 
kertaa elänyt maan päällä ja tulee vielä monta 
kertaa tänne ruumistumaan, vapautuakseen 
jälleensyntymisen pakosta vasta sitten, kun hän 
on oppinut täydellisesti tuntemaan Jumalan, 
tullut täydelliseksi Kristusihmiseksi. ks Teoso- 
finen liike      1909 joulul:13—14, 

ks eetteri 1910:172, 

J ä l l e e n s y n t y m i n e n .  Kuinka syvälle 
jälleensyntymisen aate jo on juurtunut nyky- 
aikaiseen ajatteluun, johtuu mieleen kun 
Rudyard Kipling, viime vuotinen Nobel-palkin- 
non saaja, kuvaillessaan vuoden 2000 aikoja 
aivan kuin sivumennen huomauttaa, että silloin 
kaikki ihmiset jo tietävät olevansa »omat esi- 
isänsä, jotka ovat maan päälle palanneet»\| 1910: 
286, 1911:47, 

Kys. Miten on käsitettävä ihmisten lisään- 
tyminen jälleensyntymisen kannalta? 

Vast. Määrätty luku ihmissieluja käyttää 
tätä maapalloa elämänkoulunaan. Näitä sieluja 
on monta vertaa enemmän kuin ruumistuneita 
ihmisiä; taivaissa on aina paljon enemmän kan- 
saa kuin maan päällä. Sieluja »riittää» täten 
vaikka ihmiskunta lisääntyisi kymmenkertai- 
seksi.    1911:177, 

K y s.    Onko    Jeesus opettanut jälleensynty- 
mistä? 

Vast. On ainakin esoterisesti, koska gnosti- 
kot sitä opettivat. Ei hän sitä julkisestikaan 
kieltänyt, kuten näkyy evankeliumien kerto- 
muksesta sokeasta miehestä, vaan vieläpä sel- 
västi siihen viittasi kutsuessaan Johannes Kas- 
tajaa »siksi Eliaaksi, jonka tuleman piti 1912: 
498,  

Kys. Milloinka jälleensyntyvä minä astuu 
siihen fyysilliseen ruumiiseen, joka hänelle 
karmallisesti kuuluu? 

Vast. Jälleensyntyvä minä sidotaan siittä- 
mishetkellä tulevaan fyysilliseen ruumiiseen 
n.k. permanenttisen atomin kautta (kts. Sai. 
Sanakirjaa), mutta herääminen uuteen perso- 
nalliseen tajuntaan — »laskeutuminen ainee- 
seen» — tapahtuu vähitellen siihen saakka, kun- 
nes minätajunta on lapsessa herännyt. 1913: 
258, 

ks Sai. Opin »Maailmansynty» 1914:57—59, 
1915:10,364, 

jälleensyntymisaate takana kuiskaa: niinhän 
se ratkaistaan, ks Mysteriot I 1916:66—67, 98 
—103, 

Tässä ilmenee nyt elämän laki, joka tekee 
jälleensyntymän välttämättömäksi, ks Myste- 
riot II    1916:114—115, 

jälleensyntymisen lopullinen yksilökohtainen 
todistus on siinä, että ihmisessä itsessään herää 
muisto hänen omasta menneisyydestään. Kun 
se muisto herää, silloin ihminen näkee. Mutta 
ennen sen päivän nousua — paljon ennen — 
ihminen voi tulla järjessään vakuutetuksi siitä, 
että jälleensyntyminen on luonnon välttämättö- 
myys,    ks »kristitty»    1917:4—6, 

reinkarnatsionimuistelmat ks Palomaa, V. 
1918:197, 1919:95, aine 1919:214, 224, 

Kun ihminen tutustuu teosofiseen maailman- 
katsomukseen, antaa epäilemättä alussa jälleen- 
syntymisoppi enimmän työtä hänen järjelleen ja 
ajatukselleen. Huimaavia näköaloja avautuu 
hänen hämmästyneelle katseelleen, kun hän 
ajattelee ihmistä henkiolentona, joka kerta toi- 
sensa perästä ruumistuu maan päälle ihmisen 
muotoon täällä oppiakseen, kokeakseen ja vii- 
sastuakseen. Uusi valo valaisee hänen ymmär- 
rystään, kauas kaikkoaa kuoleman kammo ja 
ikuisen kadotuksen pelko. Ihminen, jonka si- 
sin itse on kuolematon ja kehittyvä, ei pelkää 
ruumiin tappajaa eikä sielun vihollista, joka 
korkeintaan hetkeksi voi viivyttää hänen kehi- 
tystään täydellisyyttä kohti. Ikuista kadotusta 
ei ole, sillä jumalallinen elämä on siemenenä 
ihmisen sielussa, — ja missä Jumala on, voisiko 
siinä paha viihtyä? 

Vasta myöhemmin, kun ihminen totuudennä- 
kemyksensä ensi hurmiosta on langennut takai- 
sin jokapäiväisyyden harmaaseen itsetuntoon, 
vasta silloin monet kysymykset ja epäilykset 
hänessä heräävät ja hän analysoi uudestaan ko- 
ko jälleensyntymisoppia, tutkien sitä, tarkasta- 
en joka puolelta. Silloin myös kysymys jälleen- 
syntymismuistista vaivaa hänen mieltään, ja 
hän ihmettelee, mikä tuon muistin salaisuus 
mahtaa olla. 

Tietysti hän ymmärtää, ettei hänen nykyinen 
personallisuutensa, hänen nykyinen ruumiilli- 
nen olemuksensa saata muistaa semmoista, jota 
se ei ole kokenut: sillä eihän se ollut olemassa 
ennen edellisissä ruumistuksissa. Tietysti hän 
niinikään ymmärtää, että jälleensyntymismuisti 
itse asiassa ilmenee itsetiedottomana koko hä- 
nen luonteessaan, kaikissa hänen synnynnäisis- 
sä ominaisuuksissaan, kyvyissään ja taipumuk- 
sissaan, jotka ovat hänen edellisten syntymäin- 
sä nykyisiä tuloksia. Ja hänestä tuntuu melkein 
luonnolliselta, ettei muuta jälleensyntymismuis- 
tia olisikaan. 

Mutta miksi    sitten    puhutaan    varsinaisesta
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jälleensyntymismuistista? Miksi Pythagoras 
muisti olleensa Euphorbos ja Aetalides? Miksi 
Buddha tiesi kertoa monen monista ruumistuk- 
sistaan? Miksi Jeesus tiesi, että Johannes Kas- 
taja oli jälleensyntynyt Elias, samalla kun hän 
kielsi itse olleensa yksikään juutalaisten profee- 
toista? Miksi meidän päivinämme muutamat 
henkisesti kehittyneet ihmiset tietävät, missä 
muodossa ennen ovat maan päällä esiintyneet? 

Vastaus tähän kysymykseen tuntuu ensin vai- 
kealta, mutta selvenee, kun ihminen todella 
huomaa, minkälainen on se hänen »korkeampi 
minänsä», se salaperäinen itse, joka vaeltaa 
syntymästä syntymään ja näyttelee osia toisten- 
sa perästä elämän näyttämöllä. Jälleensynty- 
mismuisti, joka tietenkään ei asu kuolevaisessa 
personallisuudessa, on luonnonmukaisesti yhtey- 
dessä sen minuuden kanssa, joka kuolematto- 
mana kulkee personallisuudesta personallisuu- 
teen. 

Minkälaiseksi ihminen sitten huomaa tuon 
korkeamman minänsä? Hän huomaa sen Kris- 
tuksen kaltaiseksi. Se elää ja voi elää ainoas- 
taan Kristuksen ilmapiirissä. Sen elämä totte- 
lee  korkeimman henkimaailman lakeja. 

Se siis ei tunne pahaa itsessään eikä tunnusta 
kärsimystä pahaksi, s.o. kärsimykseksi. Sen 
perusolemus on hyvyys, rakkaus ja totuus, ja 
sen silmä näkee kauneuden kaikkialla. 

Jos ihminen tahtoo muistaa, täytyy hänen tul- 
la Kristuksen kaltaiseksi. 

Menneiden elämien muistot asuvat akaa- 
s h i s i s s a  a i k a k i r j o i s s a ,  »luonnon muis- 
tissa», »elämän kirjassa.» Ainoastaan Kristuk- 
sen kaltainen olento, ainoastaan Kristus ihmisen 
sielussa voi niitä lukea ja tulkita. Ei ole luot- 
tamista niihin astraalisiin näkyihin, jotka ovat 
vain harhaanviepiä heijastuksia ja irvikuvia 
akaashasta ja joita voi tulla semmoisillekin ih- 
misille, joiden tunteet ja ajatukset eivät vielä 
ole puhdistuneet kuolemattomuuden mystillises- 
sä tulessa. 

Joka todella muistaa tahtoo, hänen silmänsä 
olkoon kirkas kuin Kristuksen. 

Sillä mitä on muisteleminen? 
Se on ensin kohoamista kuolemattomaan 

Kristusminään ja sitten menneisyyden uudes- 
taan luomista akaashan avulla. 

Siihen ihminen ei kykene, jos hänen silmänsä 
näkee pahaa, jos hänen sielunsa vastaa pahan ja 
kärsimyksen väreilyille. Jos hän mistään saat- 
taa loukkaantua, jos mikään tuska voi hänen 
rauhaansa häiritä, jos personallinen ilo tai onni 
voi järkyttää hänen sielunsa tasapainoa, silloin 
hän vielä on kykenemätön lukemaan elämän 
kirjaa ... 

Kuinka onkaan elämä viisas ja säälivä, joka 
antaa meidän juoda unhotuksen maljasta ja pur- 
jehtia Styx-virran yli, ennenkuin uudestaan 
synnymme maan päälle! Kuinka armahtavai- 
nen Tuonen tyttö, joka ei päästä meitä elävinä, 
personallisessa tajunnassamme, manalan majoil- 
le! 

Itsekkyys on meistä kuollut ja Kristus on 
meissä syntynyt, ennenkuin me miehen lailla 
muistamme — ja jaksamme muistaa, mitä iloja 
ja suruja menneisyytemme kätkee. 1919:294— 
296, 

jälleensyntymisen luonnonlakia saamme kiit- 
tää siitä, että ihmisillä sentään on ylempi luon- 
tokin ks sukupuoliasia    1920:150—154, 

saavutettavissa jälleensyntymisen avulla, ks 
teosofia   1921:260—262, 

J à 11 e e n s y n t y m i sm u i s t i a k o? 1921: 
382—383, 

M i k s i  u s k o n  j ä l l e e n s y n t y m i s e e n ?  
Tämän otsakkeen alla panemme nyt toimeen 
kiertokyselyn kaikkien niiden Ruusu-Ristin lu- 
kijoiden kesken, jotka uskovat jälleensyntymi- 
seen. Luonnollisista syistä emme kuitenkaan 
kyselyllämme käänny ensi kädessä niiden puo- 
leen, jotka järkiperustein, filosofisen ajattelun 
nojalla uskovat, että ihmisen elämä jää ratkai- 
semattomaksi arvoitukseksi, ellei sitä katsota 
renkaaksi säännöllisesti uudistuvain ruumistus- 
ten ketjussa, sillä näistä asioista saamme seikka- 
peräisesti lukea teosofisessa kirjallisuudessa; 
vaan käännymme ennen kaikkea niiden, joskin 
harvojen, puoleen, joilla on mielestään omia ko- 
kemuksia, olivatpa ne fyysillisiä tai ylifyysilli- 
siä — tästä tai toisesta maailmasta kotoisin, — 
joihin nojaten he uskovat itse eläneensä ennen 
nykyistä elämäänsä maan päällä. Voimme va- 
kuuttaa, että Ruusu-Ristin lukijakunta on tottu- 
nut tämmöisiä asioita kuulemaan ja pohtimaan 
ja että se suurimmalla kunnioituksella ja 
kiitollisuudella osaa suhtautua senlaatuisiin 
kertomuksiin. Ei siis kenenkään tarvitse ar- 
kailla omien salaisuuksien paljastamista: nimi 
voi aina pysyä yksin toimituksen tiedossa ja al- 
kukirjaimet riittää julkaistavaksi. Tämä on 
kuitenkin työtä totuuden kunniaksi, johon pyy- 
dämme ystäviämme osaa ottamaan! 1921:635— 
636, 

Häneen kätkeytyy jälleensyntymisen apote- 
oosi ja jumalallinen inkarnatsioni, ks Kristus 
ja teos. liike 1922:38—40, 

M i k s i  u s k o n  j ä l l e e n s y n t y m i s e e n ?  
Tämä kiertokyselymme on saanut vastakaikua 
monissa lukijoissa. Olemme vastaanottaneet 
kertomuksia ja lupauksia kertomuksista. Eräs- 
kin ystävä kirjoittaa: »Olen monta vuotta toivo- 
nut päästä varmuuteen jälleensyntymisestä, nyt 
on toivoni toteutunut. Aloin viime kesänä saa- 
da tietoja henkimaailmasta. Nyt näen aina ja 
kaikkialla todisteita, että on kiertokulku ollut. 
O. P.»      1922:96, 110, 305, 

ks Mestarikirjeet    1924:43—45, 
Jälleensyntymisoppi pelastaa meidät kuiten- 

kin uskomasta sekä sokeaan kohtaloon että val- 
lattomaan ja siis olemattomaan inhimilliseen 
vapauteen,  ks sallimus 1924:121—123, 

ks K o h t a l o ,  k a i t s e l m u s ,  v a p a u s ,  
art.    1924:260—265, 

hän [* Jeesus] oli jälleensyntyvä olento kuten 
mekin ja ks Mestarikirjeet 1925:101, 

On suurenmoista ajateila elämää jälleensynty- 
misen ja karman valossa ks auktoriteetti 1925: 
145—151, 

Olimme hyljänneet jälleensyntymisajatuksen, 
joka oli oleellisena opinkappaleena alkuperäi- 
sessä kristinuskossa, ks Teosofian joulusanoma 
1925:372—374, 

ks selvänäköisyys 1927:38, magia 1927:126— 
128, Ford, Henry 1928:328, Bodier. Paul 1929: 
75—76, 
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Jälleensyntyminen on suuri tilaisuus, ei mi- 

kään ikävä välttämättömyys. Se sisältää suuren 
lupauksen, se on ainoa keino Jumalan löytämi- 
seen.     1929:134, 

H a r v i n a i n e n  e s i m e r k k i  j ä l l e e n -  
s y n t y m i s m u i s t i s t a  kierteli 1929:167— 
168, 

Yksilön ylösnousemus on jälleensyntyminen, 
ks ylösnousemus 1930:206—207, kirkko 1932:163, 
Paavali 1932:202—207, kuolema 1932:273—276, 
1934:186, 331—336. 

Jälelle jääneet 
Näiden ihmissielujen yhteydessä, niiden väli- 

tyksellä ja avulla tapahtuu jälelle jääneiden 
oma kehitys ja itsekasvatus, ks Valon ja varjon 
1922:103—105, 

Järjestelmä 
oli juuri tehnyt sen, josta H. P. Blavatsky va- 

rotti: hän oli tehnyt teosofiasta järjestelmän 
— ja järjestelmän, joka ei edes huokunut teki- 
jänsä rakkautta. Madame Blavatsky ei luonut 
mitään järjestelmää. Jos hänen jälkeensä toi- 
nen tai tointn teosofi on koettanut luoda yhte- 
näistä järjestelmää, on tämä ollut rakkauden 
työtä, jonka tarkotuksena on ollut helpottaa 
muiden etsijäin tutkimuksia, ks Kristitty pappi 
1907:75—77, 

H. P, Blavatsky varotti aina teosofeja muo- 
dostamasta teosofisista opeista valmiiksi valet- 
tua »järjestelmää»,    ks salatiede 1910:274—275. 

Järjestys, järjestäjä 
»järjestyksen,, välttämättömyyteen ks Valon 

ja 1922:104—105, 
Se Messias, se kuningas, se järjestäjä on jo 

tullut. — — — Mutta joka kerta, kun järjes- 
täjä on tullut, olemme hänet kieltäneet. 

Miksi? Sentähden että järjestäjä ei ole sitä, 
mitä toivomme, ks Messias 1926:73—74, 1929: 
175—176, 222. 

Järki 
järjen työtä,    ks Sokea usko    1905:16, 164, 
hengen ja järjen heräymys ks vuosi 1905:219— 
220, 
että suuri Järki on kaiken ilmiöelämän takana, silloin    
ks    sukupuoliasia    1906:14—17,  149, paha 
1906:137—189, 204, 
järki-ihmisillä ks uskonto  1906:236, Juuri järjen   
vakaumukseen nojaava elämänfilosofia  cli ks 
salatiede  1907:2—5,   158, 

Kys. Koska järki ja tunne usein ovat risti- 
riidassa, mistä on löydettävissä se mitta, jolla 
voi määrätä, kuinka paljon on sekotettava tun- 
netta järkeen tai päinvastoin, että siitä syntyy 
oikea sopusointu? 

Vast. Veljesrakkaudesta. Ihmisen ajatus 
on korkeampi itsekkäitä tunteita, mutta epäit- 
sekkäät tunteet ovat ajatusta korkeammat ja 
kallisarvoisemmat. Sopusointu saavutetaan si- 
ten, että järki palvelee epäitsekästä minäämme, 
mutta hallitsee ja ohjaa itsekästä.    1907:182, 195, 

Karma tulkoon järkemme oppaaksi, ks Kehi- 
tyksen 1907:271, 
inhimillinen järkemme ks jumala 1908:29, 
Ihmisen järki voi    ymmärtää totuuden,    jota 
hän   ei   vielä    havainnollisesti tiedä,    ks henki 
1908:91, 

Tieto on vaikeasti saavutettavissa, mutta jär- 
kiperäinen vakaumus on jokaisen palkinto, joka 
tutkii ja etsii,    ks Tietäjä 1908:354—357, 

minun järkeni janoo totuutta ks ajatus 1909: 
139, 

Uskon edelläkävijä on järjen valaistus, ks 
Tietäjät itäiseltä maalta 1909:joulul: 5—6, tunne 
1911:182—183, 

Kun ihminen järjen silmällä katselee ks Rak- 
kauden salaisuus 1911:213—219, 

Mistä sitten on syntynyt järki? ks Joulu- 
symboliikkaa  1911:359—381, 

Ihmisen järki ei olisi voinut tätä kestää joita- 
kuita aikoja sitten, ks maailmanuskonto 1912:30, 

Ihmisen järki väittää vastaan ks vapahtaja 
1912:452—453, 

personaton Järki, Logos ks Sai 0:n Maailmans 
1914:56—59, 

Mutta kun järki puhdistaa mielen ja antaa 
Järjen auringon sitä valaista, silloin viisauden 
rauha ottaa siihen asuntonsa ja rakkauden hen- 
getär seisoo kynnyksellä, ks pyhiinvaellus 1914: 
315, 

mitä ihmettä on tämä Logos eli maailmanjär- 
ki    ks Logos 1915:266, 

ks sota 1917:198—201, 
Ja silloin näemme heti, että järjen työskentely 

on kahta laatua: alempaa ja ylempää, ks teo- 
sofia 1917:443—446, 

»Alussa oli Järki, ja Järki oli jumalan tykönä, 
ja Järki oli jumala, ks Jeesus 1918:233—235, 

Tähän saakka kansat aina mieluummin ovat 
turvautuneet väkivallan kuin järjen ja rakkau- 
den oppiin, ks sota    1920:196—199, 

järjestä on aloitettava, ks teosofia 1921:459— 
463, 

emmekö saa käyttää järkeämme? ks Mestarit 
1923:207—203, 

Pelkäsin pahinta, sen myönnän, mutta uskoin 
sittenkin valistuneen järjen voittoon eläimellis- 
ten vaistojen yli.   ks sota    1924:2—4, 

»Kylmän järjen» kanta on tieteellinen kanta, 
ks itsemurha    1924:207—209, 

Ja jos te kysytte, milloin meidän sitten tulee 
uskoa, vastaan taas Buddhan sanoilla: silloin, 
kun oma järkemme ja tajuntamme hyväksyy ja 
vahvistaa kirjoituksen, opin tai sanan, ks auk- 
toriteetti    1925:147—151, 

Kaikkien ihmisten järki ei ole altis tieteelli- 
selle ajattelulle, kaikkien tunne ei taiteelliselle 
näkemykselle eikä kaikkien tahto maagilliselle 
tunnelmalle, ks vpm    1926:107, 

Järjen valaistus ja muovailu tapahtuu hel- 
pommin koulussa, ks lootuskoulut 1926:134, 
1928:4, 82, 269, 

Järjellisenä olentona ihminen kohoaa eläinten 
yli ja sisäisen henkiolemuksensa puolesta hän 
nousee jumalten tasalle, ks H. P. B.    1931:3—5, 

Totuuden etsiminen on terveen järjen tunnus- 
merkki, ks Jokipii 1932:38—39,  48, 

järjen ja omantunnon hiljaisena kuiskeena ks 
Vesimies    1932:169—172, 

Järjellä on siis kaksi aspektia: Maailman 
järki (Jumalan Poika), puhdas, himmenemätön 
valo, jumalallisen rakkauden täydellinen kuva, 
ja toiselta puolen ihmisen yksilöllinen järki 
(Ihmisen Poika), ruumiin pimeyteen verhottu- 
na ja sen aistillisuuuden himmentämänä. Nämä
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kaksi ovat kuitenkin olemukseltaan yhtä ja sa- 
maa.    1932:224, 

Järjen ääntä totellen on ihmisen oltava pas- 
siivinen alemman luonnon houkutuksille. 1932: 
225, 264, 

Tulevaisuuden   uskonto   on   Järjen   uskonto. 
1932:283, ks henki    1934:178. 
Järnefelt, Arvid 

Uusi a v u s t a j a .  Etevä kirjailijamme ja 
tolstoilaisen maailmankäsityksen edustaja Arvid 
Järnefelt on luvannut vastedes — ainakin ensi 
vuonna — muistaa »Omaatuntoa» avustuksillaan 
useammin kuin tähän saakka. Tämä seikka 
meitä ilahuttaa, sillä totuuden etsijöille on 
hyödyksi, että he saavat syventyä kaikkiin va- 
kaviin ja rehellisiin ajatuskantoihin ja moni 
»Omantunnon» lukija on varmaan jo ihmetellyt- 
kin Järnefeltin pitkää vaitioloa. Onhan J:n ja 
hänen suuren opettajansa, Leo Tolstoin, maail- 
mankatsanto henkisesti läheistä sukua aikain 
viisaudelle. Kehottavathan sekä Tolstoin oppi 
että teosofia totuutta etsimään järjen ja oman- 
tunnon avulla. Että muodon puolesta on eroa- 
vaisuuksia, johtuu asianhaaroista, koska etsintä 
on vapaa ja jokainen yksilö hyväksyy vain sen 
verran minkä hänen ymmärryksensä käsittää. 
1905:178, 

U u s i a  t e o k s i a  o d o t e t t a v i s s a .  Arvid 
Järnefelt kirjottaa paraikaa uutta kirjaa, joka 
käsittelee »iankaikkista elämää» ja valmistu- 
nee jouluksi tai uudeksi vuodeksi. Tämä teos 
tulee luultavasti ilmestymään meidän kustan- 
nuksellamme.    1905:178, 

E r r a t u m. Arvid Järnefelt on huomautta- 
nut meille virheestä, joka oli pujahtanut leh- 
temme ensimäisessä kaksoisnumerossa ollee- 
seen kirjotukseen »Ihanne». Sivulla 15 luetel- 
laan viisi käskyä ja toisen käskyn kohdalla on 
sana »tyydytä» painettu kursiivilla, vaikkei sitä 
ole käsikirjotuksessa alleviivattu. Tämä paino- 
virhe, joka korehturin lukijalta jäi huomaa- 
matta, on voinut erehdyttää hätäistä lukijaa, 
vaikka tietysti tarkkaavaisempi lukija pian huo- 
masi, että painon paneminen sille sanalle oli 
muun sisällön kanssa ristiriidassa. 1905:178— 
179, 

Järnefeltin »Puhtauden ihanne» ks puhtaus 
1906:225—228, 

V. Kososen kustannuksella on taas ilmestynyt 
kaksi uutta numeroa »Arvid Järnefeltin julkai- 
suja»: L ä h e s t y k ö ö n  s i n u n  v a l t a k u n -  
tasi, Henry Georgen puhe maanvapautuksesta 
(hinta 15 p:iä) ja J e e s u k s e n  s y n t y m i -  
nen i h m i s e s t ä  ja j u m a l a s t a ,  kirj. 
Arvid Järnefelt (hinta 30 p:iä). Meidän täytyy 
todella onnitella hra Kososta, että hän on ryh- 
tynyt julkaisemaan tätä mainiota sarjaa pikku- 
kirjasia, joita köyhäkin helposti voi hankkia. 
1907:203, 

Maa k u u l u u  k a i k i l l e !  Matkoiltani 
Laukon lakkomailla, kirj. Arvid Järnefelt. Hin- 
ta 1 mk, helppohintainen painos 50 p:iä. Mainio 
kirjanen, jossa ajattelija ja ihmisystävä Järne- 
felt esiintuo ja puolustaa samaa aatetta maan- 
omistukseen nähden, josta P. E. puhui Oman- 
tunnon viime numerossa.    1907:235, 

Vene h’o j a l a i s e t .  Tämä Arvid Järnefel- 
tin romaani käsittelee tavallaan maanomistus- 
kysymystä, näyttäen kuinka harhaan yhteiskun- 
 

ta on joutunut yksityisen maanomistusoikeuden 
takia, mutta samalla se on huomiota herättävä 
sen takia, että siinä kuvaillaan erään suurlakon 
j.n.e, ajoilta tunnetuksi tulleen miehen elämän- 
vaiheet. Toinen osa ilmestyy syksyllä. 1909: 
263, 

ks maa  1910:50—52, 
Tolstoi on puhunut Venäjällä — Järnefelt 

meillä. Ei kummallakaan ole ollut suurta me- 
nestystä kirkollisella taholla. Saa nähdä, mitä 
teosofia voi.    ks V. H. V.    1912:7, 

Järnefelt teki minuun unohtumattoman vaiku- 
tuksen. Hänessä näin »vilpittömän israeliitan». 
Vaikka    1915:264—267, 

Katkeruutta ei mieleeni jäänyt, mutta hylät- 
tyä, sydäntäni sittenkin lohdutti Arvid Järnefel- 
tin ystävällinen ja leikillinen huomautus, kun 
hän kerran sanoi: »kyllähän sen edeltäkäsin ar- 
vasin, etteivät sinulle tuota stipendiä antaisi, 
mutta jos olisit sen saanut, olisi rahoista kuiten- 
kin ollut hyötyä Suomelle. Sen sijaan piti nyt 
mennä jotain sähkörööriä tutkimaan, ja siihen 
tietysti piti tuhlata kymmeniä tuhansia. Suuria 
rahoja ei koskaan tässä maailmassa ole tosihyö- 
dyllisiin tarpeisiin.» [*ote P. E:N teos. muist.] 
1915:466, 

Näytin käsikirjotukseni Arvid Järnefeltille ja 
hän antoi siitä ystävällisen arvostelun, vaikkei 
teosofiaa semmoisenaan hyväksynyt, ks P. E. 
XII Valoa kohti 1916:102,382, 

A v o i n  k i r j e  A r v i d  J ä r n e f e l t i l l e ,  
kirj.    Kock, J ks tätä    1917:8, 

A r v i d  J ä r n e f e l t  on esiintynyt Nikolain 
kirkossa, ja me kysyimme vain: koska teosofiset 
puhujat saavat kirkoissa esiintyä? Se olisi mie- 
lestämme oikeus ja kohtuus. Kirkot ovat kan- 
salaisomaisuutta, ja kaikkien uskonnollisten ja 
henkisten seurojen ja seurakuntien pitäisi saada 
käyttää niitä uskonnolle pyhitettyjä rakennuk- 
sia, joita hekin rahoillaan ovat olleet pakotetut 
ylläpitämään ja pystyttämään.    1917:244, 

Oletteko lukeneet A r v i d  J ä r n e f e l t i n  
K i r k k o p u h e e t ?  Jollette, tilatkaa ne heti 
teos. kirjakaupasta. Hinta 75 p, postivapaasti 
85 p. Vihtori Kosonen on tehnyt palveluksen 
aatteen ystäville julkaistessaan nämä puheet, 
jotka sydämellisen yksinkertaisuutensa ja hen- 
kevän syvyytensä nojalla varmasti ihastuttavat 
kaikkia meikäläisiäkin. Sama kustantaja on 
myös julkaissut Leo T o l s t o i n  mestarilli- 
sen raamatunselityksen E v a n k e l i u m i  Ar- 
vid Järnefeltin suomentamana, josta niinikään 
huomautamme jalojen kirjojen ystäville. Sen 
hinta on Smk. 2:— postivapaasti 2:20. 1917:249, 
482, ks sukupuolisuus    1920:151—154, 

V a n h e m p i e n i  r o m a a n i ,  Arvid Järne- 
feltin jouluksi ilmestynyt kirja, kertoo Elisabet 
Clodt von Jiirgensburgin lapsuudesta ja nuoruu- 
desta venäläisessä syntymäkodissaan, hänen 
rakkaudentarinastaan ja avioliitostaan Aleksan- 
der Järnefeltin kanssa. Liikuttavan humoristi- 
nen on nuoren rouvan ensimäinen matka Suo- 
meen havaintoineen ja yllätyksineen. Matka 
kävi Pietarista Kuopioon kuomireessä talvella 
1858. Tämän suurella rakkaudella ja kunnioi- 
tuksella kirjoitetun kirjan ääressä lukija viet- 
tää pyhän ja puhtaan riemun hetkiä.   1929:20, 

V a n h o j e n  T i e t ä j ä n  t o i m i t u k s e l -  
le    tulleiden  kirjoitusten joukosta  löytyi seu-
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raava A r v i d  J ä r n e f e l t i n  kynän tuote, 
jonka sanat ovat yhtä raikkaat ja nykyhetkelle 
sopivat tänään kuin parikymmentä vuotta sit- 
ten:    1929:273—274, 

V a n h e m p i e n i  r o m a a n i n ,  kirj. A. J. 
ks memoaarikirjallisuus 1930:53—54, 

J ä r n e f e l t  — Lalli?    1933:312. 
Järveläinen, Taavi 
Niin teinkin ja Taavi Järveläisen veistokou- 

lussa vietin sitten höyläpenkin ääressä monta 
puolipäivää.    1915:265—267, 

Järvinen, Aug.    1909:336. 
Järvinen,  Helmi    1933:101. 
Jäsenyys    ks veljeys 1909:207—208, 
Kys. Onko sellaisella henkilöllä oikeus yh- 

tyä jäseneksi Teosofiseen Seuraan, joka sydä- 
mestään kannattaa teosofisia oppeja ja haluaa 
tulla paremmaksi ihmiseksi, vaan huomaa itsen- 
sä heikoksi soturiksi ja saa usein surulla muis- 
tella Mestarin sanoja: »Joka luulee seisovansa, 
katsokoon, ettei hän lankee»? 

Vast. Sellaiset ihmiset ovat tervetulleita. 
Jäsenyyden ehto on ainoastaan usko ihmisen 
yleiseen veljeyteen, vapaus uskonkiihkosta ja 
dogmatismista ja halu elää suurten inhimillisten 
aatteiden puolesta. Mestarin perustama Teoso- 
finen Seura ei ole tullut vanhurskaita vaan 
syntisiä pelastamaan. 1913:100. 

Jättiläinen 
»Muinaisajan jättiläiset»  ks Venus 1906:142, 
kolmiyhteiseksi jättiläiseksi ks Kaita tie 1907: 

57—61, 
S e u r a a v a n a  p ä i v ä n ä ,  lauantaina, pi- 

ti Johtaja esitelmän jäsenille. Sen sisältöä, kos- 
millisia symbooleita ja salatieteellisesti elävöi- 
tettyä matematiikkaa on vaikea esittää suppean 
kokousselostuksen yhteydessä. Eräitä irrallisia 
kohtia voimme kuitenkin mainita: 

Ruusuristiläinen perimätieto kertoo, että mei- 
dän on mentävä ulos maailmaan taistelemaan 
kolmea jättiläistä vastaan ja voitettava ne. Nä- 
mä ihmiskunnan viholliset ovat tietämättömyys, 
sairaus ja köyhyys. Ruusu-Risti-henkeen tekee 
työtä se, joka koettaa levittää valoa maailmaan, 
esim. opettaja, joka jakaa todellista tietoa ja 
kieltäytyy opettamasta sellaista, mikä ei ole tot- 
 

ta tai mikä on epävarmaa. Samoin tekee ruusu- 
ristiläistyötä se, joka rakkaudesta ihmiskuntaan 
koettaa lievittää sen kärsimyksiä (esim. lääkäri 
ja sairaanhoitaja). Ja se, joka taistelee köy- 
hyyttä ja kurjuutta vastaan, tekee tätä samaa 
työtä, vaikka hän ei tietäisi mitään Ruusu-Ris- 
tistä. 

Nämä kolme »jättiläistä» ovat luonnollisesti 
objektiivisiä ilmiöitä, mutta ruusuristiläisiksi 
tullessamme näemme niiden takana piilevän 
totuuden, huomaamme, että ne eivät ole vain 
objektiivisiä vaan myöskin meissä itsessämme. 
Tietämättömyys on ihmisen sielullisessa kolmi- 
ossa siinä, missä on tiedon mahdollisuus. Sai- 
raus on ilmiönä fyysillisessä ruumiissa, mutta 
todellisuutena astraaliruumiissa. Jos esim. kä- 
dessämme on vika, emme sitä tuntisi, ellei her- 
moja myöten kulkisi tieto aivoihin ja minäta- 
juntamme välittäisi sitä astraaliruumiin reakti- 
oksi. Sairaudet ovat usein aiheutuneet astraali- 
ruumiista. Jos synnymme viallisina, on syy sii- 
nä. Olemme ajatelleet jotakin sairaalloista, ja 
vapaudumme nyt siitä sillä, että tämä, kuten 
kaikki paha, etsiytyy ulos astraaliruumiista il- 
metäkseen fyysillisessä ruumiissa. Köyhyys 
taas on varsinaisesti fyysillisessä ruumiissa. Ul- 
konainen köyhyys on tulosta sen köyhyydestä. 
Köyhyys merkitsee sitä, ettemme tahdo toimia, 
käyttää tahtoamme. Ulkonainen rikkaus ja 
köyhyys, jotka riippuvat karmallisista syistä, 
ovat haihtuvia. Jos fyysillisessä ruumiissamme 
olemme laiskoja, on se köyhyyttä, jos olemme 
ahkeria, rikkautta. Mitä työn laatuun tulee, 
niin on tieteellisesti todettu luovan henkisen 
työn tekijän kuluttavan tuntuvasti enemmän 
voimaa kuin ruumiillisen työn suorittajan. Tämä 
ei luonnollisestikaan vähennä ruumiillisen työn 
arvoa. Pääasia on köyhyyden voittaminen, 
mammonan herraksi pääseminen. Jos olemme 
itsemme voittaneet, ei elämä tee meitä köyhiksi. 
1929:146—147. 

Jättiläis, -askelin, -työ. 
hänen kehityksensä etenee jättiläisaskelin, ks 

sukupuolisuus    1920:154. 
H. P. B. — jolla oli jättiläistyö suoritettavana 

ks opetuslapsi    1906:181—182, 
Mitä jättiläisvoimia tarvitseekaan ks Kivi, A 

1916:148—149. 
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Kaade, Waldemar 1931:288, 1932:3, 113, 165— 
166, 1933:244. 

Kaama,  kaamalooka 
kama ks tuomio 1906:166, Kama on himo, halu 

ks Kaita tie 1907:59 muist, astraalitaso 1907:182, 
neljäs atlantilainen rotu kehitti kaarnaa (hi- 

moprinsiippiä) ks tahto art Mitä on 1907:196— 
197, 

kaamalookassa (tuonelassa) ks rikos 1907:273, 
eidolon 1908:123—124. korkeampi kaamamanasta 
ks looshityö 1909:338—339, (kaamataso) ks Sai. 
0:n Maailmans. 1914:57—59, kiirastulessa eli 
kaamalookassa ks helvetti 1926:330. 

Kaarna, Emil  1908:189,  1913:315, 
A s t r o l o g i a n  opas, Eemil Kaarnan kir- 

jottama kirjanen, myytiin pian varastostamme 
loppuun. Olemme kyllä tilanneet Amerikasta 
uutta varastoa jo aikoja sitten, mutta postikulku 
on nykyään ylen hidas ja epävarma. Muuten 
voimme ilahduttaa astrologian harrastajia sillä 
uutisella, että ensi vuonna tulemme julkaise- 
maan kotimaisen astrologisen oppikirjan, jonka 
kirjottaa etevä astrologimme, nimim. Kauka- 
moinen,   1915:504, 

A s t r o l i s i a  o h j e i t a .  laatinut Eemil 
Kaarna  1916:192, 1919:299. 

Kaartinen,  P.  1924:77. 
Kaatuvatauti  ks Sairas sielu  1926:232. 
Kabbala 
ks luku 1908:62, 
Vanha kabbalistinen lause kuuluu: »kivi tu- 

lee kasviksi, kasvi eläimeksi, eläin ihmiseksi, 
ihminen hengeksi, henki jumalaksi» — ja ju- 
mala katoo Jumalaan, ks Sai. O. Maailmans. 
1914:57—59, ennustus 1914:365—367, ennustus 
1914:420—422, 

kabbalistinen tapa lukea vanhan testamentin 
ks raamattu 1915:442—443, Cagliostro 1916:10— 
14, Papus 1917:9, 1921:3, 521 muist., 1923:11, Elä- 
mänpuu  1923:157, 

kabbalistinen nimeni tulkinta ks Hultin, N. 
1923:288, 

K a b b a l a ,  art. 1928:121—125, 169—172, [*ei 
julk. ks P. E. X] 

ks Mooses 1928:237, 268—275, 308—314, 360— 
363, 1929:11, kolminaisuus 1930:40—42, Mooses 
1931:329, Jouluyö 1931:337. 
Kadonnut Sana ks P. E. XII 
»kadonneen   sanan»    jälleen   löytäminen,    ks 
R-R-vpm 1928:23. 

Kadotus ks myös aviitshi 
Ikuinen kadotus on sairaan mielikuvituksen 

tuote.  1906:40,  112, 
astralitulen kadotus ks tuomio 1906:166, 

jos emme usko omassa itsessämme piilevään 
jumalaan olemme kadotetut, ks apostolit 1907: 
273, 

kadotukseen vieväksi ks teologia  1909:308, 
Jos taas emme usko kadotukseen ks »kristit- 

ty»  1917:5—6, 
Ikuista kadotusta ei ole ks jälleensyntyminen 

1919:294—296, 
Joudummeko siis kadotukseen? ks Teosofian 

joulusanoma  1925:372—374,  helvetti  1926:330, 
Ikuinen kadotus, s.o. heidän minuutensa hä- 

viää olemattomiin,  ks magia  1927:126—128. 
Kahila,  Hellin   1933:266. 
Kahta herraa ei voi palve l la  
ks Uusi elämä art. 1908:321 teosofia art. T. S:n 

työ 1916:348, velvollisuus 1917:51. R-R 1921:578 
—580. 

Kahvi 
kun kieltäytyy kahvista ja ks kirjallisuus 

1909:341, 
Kahvi tai tee on mainio juhlajuomaksi joskus, 

muttei ole tarpeen jokapäiväisessä ohjelmassa, 
ks syöminen 1910:87, 

Ja kyllä se maistuu kahvikin kymmenen ker- 
taa kalliimpana, ks henki  1924:9—10, 

Vaarattomampi myrkky, jota paljon käytäm- 
me nauttiessamme kahvia on koffeiini. Koffeii- 
ni avaa kanavan älytasoon ja tuo älykäyttöväli- 
neestä tietoisuutta fyysillisiin aivoihin. Vaikka- 
kin kahvi suuremmassa määrässä nautittuna on 
haitallista, niin esim. muutamat maagikot ja sa- 
latieteilijät ryhtyessään johonkin suurempaan 
ajatustyöhön mielellään nauttivat sitä. ks Sai- 
ras sielu 1926:230—232. 

Kaiho 
totuus — — — selittää ihmisen kaihon juma- 

laan ja ks Kristitty pappi 1907:75—77, 
Silloin itää kaihon siemen hänen sielussaan 

ja ymmärrettyään pahan hän ikävöi hyvään, ks 
Kielletty hedelmä 1908:98—99, 

jonka sydän on sairas vain yhdestä kaihosta: 
että näkisi rakkautta maailmassa ks autobiogra- 
fia 1915:3^. 

Kaikki, kaikkeus 
K a i k k i  lukijat mukaan! Koska asiamme 

menestykselle on tärkeätä, että saamme tietää, 
mistä meillä Suomessa mahdollisesti moititaan 
tai kiitetään teosofiaa ja teosofista työtämme, 
pyydämme lukijoitamme pitämään silmällä, mi- 
tä asiastamme kirjotetaan lehdissä tai kirjoissa, 
ja lähettämään Omantunnon toimitukselle joko 
irtileikatun otteen tai kopian lukemastaan. 1906: 
122, 

Älkäämme uskoko kaikkivaltiaaseen taikuri- 
jumalaan! ks ihminen 1907:166, 
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Kaikkialla sykkii suuri sydän, koko avaruus 
on täynnä eläviä olentoja, ks lapsi 1909:100, 

»Kaikki mikä alkaa ajassa loppuu ajassa.» ks 
maapallo 1909:334, 

K a i k i l l e  t e o s o f i a n  h a r r a s t a j i l l e ,  
art. ks. kirjallisuus. 1911:11—12 

jumala, s.o. kaikkeuselämä, on ihmisessä it- 
sessään, ks hyöty 1911:53, 

ehdoton Kaikkijumaluus, ks. kolminaisuus 
1912:114—115. 

Kaikilta sivistyskansoilta kysytään: tahdotko 
elää vai tahdotko kuolla? ks ennustus 1914:366 
—367, 

Lisään ainoastaan omalta kannaltani, että 
vaikka kaikkeudenkin löytäisimme, ei siitä seu- 
raisi kuolema, vaan ikuinen elämä, koska kuo- 
lema ei kaikkeutta voi saavuttaa, ks teosofia 
1916:302, 

»Kaikki tiet vievät lopulta Roomaan» ks teo- 
sofia art. Veljeyden toteuttaminen ja T. S. 1916: 
388—391, 

»kaikkivaltiaan» ks Valon ja varjon veljet 
1922:102—105, 

»Tuokin lapsi olen minä, kaikki ihmiset, kaik- 
ki olen minä.»  1925:400. 

Kaila, Erkki: M i k s i  u s k o m m e  Juma- 
laan? ja S o v e l t u u k o  k r i s t i n u s k o  
n y k y a i k a i s e e n  m a a i l m a n k u v a a n ?  
Yrjö Loimaranta: K r i s t i n u s k o n  s u h d e  
l u o n n o n t i e t e i s i i n .  Suomalainen Teolo- 
ginen Kirjallisuusseura on Werner Söderströmin 
kustannuksella ruvennut julkaisemaan »uskon- 
nollisia ajankysymyksiä» pohtivia kirjasia. 
Prospektissa sanotaan: »Meidän aikanamme on 
yhä kasvavalla kiihkolla levitetty laajoihin pii- 
reihin kansamme keskuuteen kirjallisuutta, jon- 
ka tarkotuksena on horjahduttaa uskoamme Ju- 
malaan ja samalla koko siveelliseen maailman- 
järjestykseen. Onpa, tosin useimmiten aivan 
ala-arvoisella tavalla, suorastaan tahdottu väit- 
tää että kristinusko olisi ristiriidassa milloin 
tieteen, milloin terveen yhteiskunnallisen ja so- 
sialisen kehityksen kanssa. Oivaltaen minkä 
vaaran tällainen nurja esitys sisältää on Suoma- 
laisen Teologisen Kirjallisuusseuran piirissä 
Helsingissä herännyt ajatus, että asiallisesti, al- 
kuperäiseen kristinuskoon ja nykyaikaiseen tie- 
teeseen perustuen, ryhdyttäisiin oikaisemaan 
mainitun kirjallisuuden harhasuuntaa. Sillä to- 
dellinen kristillisyys ei ole ristiriidassa enem- 
pää tieteen kuin todellisen tasa-arvoon ja velje- 
yteen perustuvan kansanvaltaisuudenkaan kans- 
sa.» Tässä kai tarkotetaan materialistis-sosia- 
listista kirjallisuutta. Mutta tämä prospekti ei 
ole aivan rehellinen historiallisesti. Ei materia- 
lismi eikä sosialismi ole syntynyt tarkotuksessa 
horjahduttaa uskoa Jumalaan ja siveelliseen 
maailmanjärjestykseen; molemmat ovat kristil- 
lisen kirkon äpärälapsia ja ovat syntyneet sen 
kautta, että kirkko, vastustaessaan tieteen voit- 
tokulkua ja puoltaessaan kansojen sortajia, oli 
kykenemätön ylläpitämään uskoa Jumalaan ja 
siveelliseen maailmanjärjestykseen. Totta on 
kyllä, että kristinusko, s.o. Jeesuksen oppi, ei ole 
ristiriidassa tieteen eikä yhteiskunnallisen ke- 
hityksen kanssa (koska se päinvastoin niihin 
kehottaa, niinkuin kaikki todellinen uskonto), 
mutta tämäkö se on aina ollut    kirkon ja kris- 
 

tittyjen kanta? Eikö päinvastoin juuri materia- 
lismi, sosialismi, tieteellinen tutkimus ja teoso- 
fia ole sitä vihdoin kirkolle ja jumaluusoppi- 
neille opettanut? Mutta »kiittämättömyys on 
maailman palkka», ja sentähden voimme mie- 
lellämme ummistaa silmämme tältä pieneltä 
erehdykseltä ja sitä enemmän iloita siitä, että 
nyt meilläkin teologisissa piireissä ruvetaan 
työskentelemään valoisamman tulevaisuuden 
eteen. Olkoon heti ilolla tunnustettu, että ne 
pienet kirjaset, joiden nimet luetaan ylhäällä, 
ovat hyvää lukemista. Niin, muutamia kohtia 
(varsinkin Jumalan olemusta koskevia) lukuun- 
ottamatta, joihin teosofinen henki ei vielä ole 
tunkenut, ovat nuo kirjaset miltei teosofista lu- 
kemista! Sillä samaa asiaahan teosofiakin ajaa: 
uskoa Jumalaan ja siveelliseen maailmanjärjes- 
tykseen ja uskoa semmoista, joka ei loukkaa 
järkeä, ei sydäntä eikä omaatuntoa. Tietysti ero 
vielä on melkoinen teosofian valoisan varmuu- 
den ja näiden teologisten yritysten hapuilevien 
totuuden tielle astumisen välillä, mutta jos nä- 
mä pastorit ja tohtorit rohkeasti etenevät samal- 
la nöyryyden tiellä, silloin viimeisetkin suo- 
mukset putoovat heidän silmiltään ja he näke- 
vät luonnon Isis-jumalattaren ilman huntua. 
Tämmöiset sanat teosofin suusta tuomitaan hir- 
veän ylpeiksi. Tuomittakoot. Mutta ne ovat 
sitä ylpeyttä, joka samalla on nöyryyttä ja iloa. 
1906:283—284, 

T e o s o f i a  ja k r i s t i n u s k o .  T:ri E. 
Kaila piti Helsingin N.M.K.Y:ssä t.k. 9 p:nä yli- 
oppilaille puheen teosofiasta, jonka jälkeen seu- 
rasi keskustelua. Arv. t:ri huomautti, kuinka 
kaikin puolin hyväksyttävä on Teosofisen Seu- 
ran ohjelma ja kuinka tärkeätä on nykyaikana 
edistää yleistä veljistymistä ja tutkia eri uskon- 
toja ja myös »alitajunnan» merkillistä, salape- 
räistä toimintaa. Teosofiassa kuitenkin puhujan 
mielestä on myös paljon sellaista, mikä on vie- 
rasta kristinuskolle ja itämailta lainattua, kuten 
jälleensyntyminen, karma y.m. Esitelmän jäl- 
keen syntyneessä keskustelussa mainittiin, kuin- 
ka Jeesus todellakin herätti kuulijoissaan sen 
käsityksen, että Elias oli uudestaan tullut maan 
päälle Johannes Kastajana. T:ri Kailakin 
myönsi tämän ja vastusti niitä, jotka yrittivät 
Jeesuksen sanoja selittää »henkisesti», s.o. riis- 
tää niiltä kaiken merkityksen. Kokouksessa ei 
lausuttu jyrkkiä sanoja teosofiasta ja tuntui 
kuin olisi yksi ja toinen läsnäolija käynyt miet- 
tiväiseksi näiden uusien problemien edessä, joi- 
ta puoleksi halutti, puoleksi pelotti ruveta tut- 
kistelemaan — kertoo mukanaollut.    1910:80. 

Kailas, Uuno: Uni ja kuolema.    1932:36. 
Kai o logos ks Kristus ja Logos 1919:150—151. 
Kaipuu. 
Kaipuun tunne on usein jalostava tunne, jota 

meidän ei tule tukahduttaa tyhjänpäiväisiin vä- 
häpätöisyyksiin,  ks  henki.   1908:91. 

Kaita  tie. 
KAITA TIE. i) 

»Ahdas on se portti ja kaita se tie, joka vie 
elämään»,    sanoi mestari Jeesus, ja vaikka me 

1) [*kuuluu sarjaan salatiede ja salatieteilijät, 
ks P. E. X] 
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kristityt yleensä olemme unohtaneet panna ar- 
voa mestarimme sanoihin, elää meissä yhä vielä 
vaistomainen tietoisuus siitä, että jonkinmoinen 
elämän tie on olemassa. Samalla aavistamme 
ja uskomme, että tämä elämäntie on kaita siinä 
merkityksessä, että se on surujen ahdistama ja 
yksinomaan vaivoille ja vaikeuksille altis. Ja 
kun nyt teosofinen liike nuortuneella voimalla 
julistaa tätä vanhaa oppia kaidasta elämäntiestä, 
kuvastuu monen hartaan kuulijan mieleen tuttu 
kuva maailmaa pakenevasta katumuksenteki- 
jästä. Ja ehkä moni tämän lehden lukija, käy- 
dessään läpi H. P. Blavatskyn kirjotuksen »käy- 
tännöllisestä salatieteestä»1), tuli ajatelleeksi 
kertomuksia kristityistä pilaripyhimyksistä, 
munkeista ja erakoista, itämaalaisista itsensä- 
kiduttajista, fakireista ja kerjäläismunkeista, 
keskiaikaisista asketeista j.n.e., ja samalla kysy- 
neeksi itseltään, mitä meidän vapautta ja valis- 
tusta rakastavalla ajallamme on niiden kanssa 
tekemistä? 

Tosin sen, joka vähänkin tietää, mitä kaidalla 
tiellä tarkotetaan, täytyy myöntää, että se tie 
on kivikkoista ja ohdakkeista, että se kulkee 
ahtaiden solien läpi ja ammottavien kuilujen 
yli, mutta jos hänen tietonsa tähän pysähtyy, ei 
se käsitä muuta kuin totuuden toisen puolen. 
Sillä miksikä jättäisimme mainitsematta, että 
kaita tie on alppitie, joka oikaisee suoraan hui- 
maavia huippuja kohti? Ja kun vuoripolkua 
noustaan, silloin askel askelelta puhdistuu il- 
ma, laajenee näköala ja muuttuu maailma yhä 
suurenmoisemmaksi; lopulta siintää jo lumi- 
huippujen lomitse kultainen temppeli auringon- 
nousun ikuisessa kevätmaassa ja kuuluu kaukaa 
temppelistä pyhiivaeltajan korviin taivaallisten 
kuorojen kuninkaalliset symfoniat. Joskin siis 
kaitaa tietä kulkijan eli salatieteilijäksi pyrki- 
jän elämä on suruissaan syvempi kuin muiden 
ihmisten, on myös hänen ilonsa riemukkaampi 
ja hänen riemunsa ylevämpi kuin muiden. Ja 
mitä siihen tulee, että meidän valistunut aikam- 
me vastenmielisesti kuulee puhuttavan erityi- 
sestä elämäntiestä, ei liene totuus silti muutet- 
tavissa. Jos elämässä on olemassa kaita tie, ei 
sen olemassaolo riippune toisen tai toisen ajan 
mielijohteista, jotka pysyvät hetken ja haihtu- 
vat kuin tunnelmat ainakin, vaan lienee sen pe- 
rusta laskettu vankemmalle kalliolle. 

Mikä sitten on tämä kaita tie ja miten sen ole- 
massaolo on ymmärrettävissä? Ja mikä on se 
vaara, jonka kerrotaan uskaliasta astujaa uh- 
kaavan? Näihin kysymyksiin tahtoisimme nyt 
koettaa vastata, ja vastaus meille selvenee, jos 
vähän tarkastamme ihmiselämää yleensä. 

Ihmisen poveen on kätkettynä elämänhalu ja 
hänen sydäntään elähyttää pyrkimys onneen. 
Tähän vanhaan kaikkien todeksi myöntämään 
lauseeseen voimme lisätä: häntä elähyttää myös 
vaistomainen tunne siitä, että jos hän osaisi ot- 
taa elämän aivan luonnolliselta kannalta, hän 
olisi onnellinen. Mikä olisi sitten tämä luon- 
nollinen kanta? Sitä hänen on vaikea yksityis- 
kohtaisesti selvittää, mutta hänen epämääräinen 
vaistonsa ilmottaa hänelle luonnollisen elämän 
perussävelet  niin  sanoaksemme.    Ja  nämä pe- 
 

1) (kts. Omantunnon helmikuun numeroa 
1907) 

russävelet ovat yhtä selviä kuin yksinkertaisia. 
Niiden mukaan ihmisen tulisi elää luonnon vä- 
littömässä yhteydessä, täydellisessä luottamuk- 
sessa ja tottelevaisuudessa luonnon lakeja koh- 
taan ja täydellisessä ajattelemattomuudessa filo- 
sofisessa merkityksessä. Viimeinen ehto on 
erittäin tärkeä: ajatella ihminen ei saisi, ei tut- 
kia, ei etsiä, ei kysellä, vaan elää ainaisessa ny- 
kyhetkessä ja olla onnellinen. Niin pilkallisilta 
kuin nämä sanat tuntunevatkin, lienee tuskin 
sitä ajattelevaa ihmistä, joka ei joskus olisi sa- 
laisesti huudahtanut: kunpa pääsisin vapaaksi 
tästä alati ahertelevasta kulttuuriminästäni, 
kunpa pääsisin lapseksi luonnon helmaan! 

Kuitenkin näemme, että tämä hurskas toivo- 
mus ei toteudu. Ihmiset, jotka lähtevät yhteis- 
kuntakoneiston humua pakoon, huomaavat pian, 
että humu kuuluu heidän piilopaikkaansakin, 
elleivät sitä ennen itse ole alkaneet ikävöidä ta- 
kaisin vanhaan humuun. Erakko, joka sem- 
moisista syistä pakenee yksinäisyyteen, saapi ai- 
na kokea, ettei mikään paikka suojaa häntä 
siitä maailmasta ja siitä humusta, jota kutsutaan 
hänen omaksi minäkseen. Useimmat ihmiset 
unohtavatkin seuraavassa silmänräpäyksessä 
tuon hetkellisen tunnelmansa. Ja totta on, että 
kun hiukan lähemmältä tarkastamme inhimillis- 
tä sieluelämää, oivallamme, että tuommoinen 
luonnollinen ihanne-elämä onkin mahdotto- 
muus. 

Miksi? Sentähden että ihmisen sielussa elää 
paljon muuta kuin tuo lapsellinen onnen vaisto. 
On ikäänkuin ihmistä ajaisi eteenpäin, väsymät- 
tä eteenpäin, salaperäinen voima, joka pukeutuu 
tuhansiin muotoihin. Milloin se houkuttelee 
häntä kauneutena — silmän, korvan tai mieli- 
kuvituksen — ja tekee hänestä taiteilijan, sä- 
veltäjän tai runoilijan; milloin nautinnonhimo- 
na, joka leikkaa hänen sielultaan siivet ja saa 
hänet loassa rypemään. Milloin sama salaperäi- 
nen kulttuurivaisto kannustaa häntä tietoon 
pyrkimään ja havaintoja ja keksintöjä teke- 
mään, joista miljonille on hyötyä tai tuhoa, 
milloin se taas vallanhimona ja ylpeytenä hou- 
kuttelee häntä toisten hartioille kiipeemään se- 
kä heikompia ja tyhmempiä sortamaan. Sama 
salaperäinen voima vetää häntä myös iankaikki- 
sena hyvyytenä ja rakkautena puoleensa ja saa 
hänet polvistumaan eteensä hiljaisessa hartau- 
dessa. 

Teosofeina meidän ei ole vaikea käsittää näi- 
tä seikkoja. Lapsellinen onnen vaisto, josta äs- 
ken puhuimme, on itse asiassa sielumme muis- 
tiin jäänyt tunnelma menneistä ajoista. Jos 
tunnemme pääpiirteet ihmiskunnan kehityshis- 
toriasta salaisen opin valossa, tiedämme, että 
Lemurian ja alussa Atlantiksenkin muinaisilla 
mannermailla ihmiskunta eli kultaisen lapsuu- 
tensa ajat juuri semmoisissa luonnollisissa 
ja alkuperäisissä sivistysoloissa, joista ajattele- 
vammat yksilöt vieläkin uneksivat. Ne ajat 
ovat ainaiseksi vaipuneet muistojen yöhön, mut- 
ta ovat myös painaneet siksi syvän leiman nii- 
hin sieluihin, jotka silloin elivät mukana ja jo- 
honkin määrin osasivat ajatella, että vielä tänä 
päivänä niiden aikojen muistot hämärinä tun- 
nelmina nousevat meidän tajuntaamme. Samal- 
la tavalla vaikuttavat meihin joka ruumistuk- 
sessamme saman ruumistuksen lapsuuden muis- 
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tot, mikäli ne ovat olleet onnellisia ja sopusoin- 
tuisia. 

Mitä taas siihen kehitysvoimaan tulee, joka ei 
anna ihmiselle rauhaa, tiedämme, että se on ju- 
malallinen elämä eli jumala, joka vaikuttaa 
meihin meidän oman minuutemme kautta; se on 
ihmisessä asuva jumala, joka häntä kasvattaa ja 
kehittää. Ja jos silloin kysymme, kuinka juma- 
lan voima saattaa esiintyä pahana, kuuluu vas- 
taus, että paha ja hyvä tässä kohden ovat suh- 
teellisia käsitteitä. Kaikki paha esiintyy ensin 
hyvässä muodossa; kokemus vasta näyttää kor- 
keamman hyvän, joka tuomitsee edellisen pa- 
haksi. Tämä on jumalan tapa kasvattaa ihmistä 
elämän koulussa. <) 

Oppi jumalan kaikkiallisuudesta ja ihmistä 
elähyttävästä jumalallisesta hengestä tavataan 
kaikissa suurissa uskonnoissa, ja totta tosiaan 
emme ilman sitä ymmärtäisi elämää, emme ul- 
konaisen maailman emmekä ihmisen sisäisen 
maailman elämää. Mutta jumaluskon valossa 
pimeimmätkin kohdat kirkastuvat. 

Kaikissa teologioissa tapaamme myös opin 
jumalan kolminaisuudesta. Yhtä järjettömältä 
kuin tämä oppi pintapuolisesti tuntuukin — ja 
järjetön se on, jos kuvittelemme jumalaa maail- 
masta erillään olevaksi kolmiyhteiseksi jättiläi- 
seksi —, yhtä järjelliseksi ja filosofiseksi me 
sen havaitsemme, jos esim. katsomme sen tar- 
kottavan ja kuvaavan jumalallisen elämän suh- 
detta ihmishenkeen. Sen takana tietysti piilee 
myöskin syvempi totuus, jota vähitellen voim- 
me oppia aavistamaan, mutta piankin ymmär- 
rämme sen tältä niin sanoaksemme inhimillisel- 
tä kannalta. 

Ihmisen hengessä erotamme kolme olemus- 
puolta: tahdon, tunnon ja tiedon eli ajatuksen 
(järjen), ja niistä päätämme nyt, että jumalal- 
lisessakin tajunnassa on nämä kolme olemus- 
puolta: tahto, tunto ja tieto. Emme ole tottu- 
neet käyttämään näitä nimityksiä; ja epäilemät- 
tä kolme tuollaista abstraktista sanaa ei selvit- 
täisi meille jumalaa läheskään niin paljon kuin 
jokainen ihminen voi hengessään jumalaa käsit- 
tää. Uskonnoissa on sentähden aina annettu ju- 
malan olemuspuolille nimiä, jotka ovat samalla 
epäiilosofisempia ja kuvaavampia, koska ne 
ovat elävämpiä ja konkretisempia. Jos tahdom- 
me niitä välttää, olemme pakotetut toisenlaisil- 
la" sanoilla kuin yllämainituilla ilmaisemaan, 
mitä sydämemme ja järkemme kuiskaa meille 
jumalasta. Jumala tahtona ei ole paljasta tah- 
toa, vaan on pyhää, oikeata, voittamatonta 
tahtoa. Samaten hän tuntona on rajatonta rak- 
kautta ja ihanuuden riemua, ja tietona kaikki- 
tietävää  ajatusta ja   viisautta. 2)     Voisimmekin 
 

1) Pahalla on kyllä syvempikin merkitys n.k. 
mustan magian yhteydessä. 

2) Filosofinen kolminaisuus on Tietoisuus 
(henki) ja Ulottuvaisuus (aine) sekä niitä yh- 
distävä Voima (elämä), joka saa aikaan kaikki 
ne erilaiset Tietoisuuden ja Ulottuvaisuuden vä- 
liset suhteet (rajotukset), joita ilmennyt maail- 
mankaikkeus edustaa. Tämän kolminaisuuden 
ja tekstissä esitetyn yhdenmukaisuus on ilmei- 
nen: tietoisuus vastaa tietoa, ulottuvaisuus tun- 
toa  (kauneutta)  ja voima tahtoa. 

vallan hyvin käyttää perin uudenaikaista monis- 
tista kolminaisuutta: hyvyys, kauneus, totuus. *) 
joka mainiosti kuvaa jumalamme olemuspuolia, 
kunhan vain muistamme, ettei ole puhe abstrak- 
tisista käsitteistä, elottomista ihanteista, vaan 
korkeimmasta ja elävimmästä todellisuudesta. 
Kun tällä tavalla käsitämme jumalan kolmi- 
naisuuden, ymmärrämme, minkälaisessa vuoro- 
vaikutuksessa jumalallinen ja inhimillinen hen- 
ki ovat toisiinsa, ymmärrämme myös niitä eri- 
laisia viettejä ja vaistoja, jotka heräävät ihmi- 
sen sielussa. Ihmisen henki on itse asiassa ju- 
malallinen kolminaisuus heijastuneena yksilöl- 
liseen tajuntaan, ja ihmistä on syystä kutsuttu 
jumalan kuvaksi. Seuraava taulu painaa mie- 
leemme nämä suhteet: 

J u m a l a l l i n e n   ja   i n h i m i l l i n e n    k o l m i n a i s u u s .  
J u m a l a .  

Sat Isä Tahto        Voima       Totuus 
Ananda    Poika        Tunto        Aine Hyvyys 
Tshit P. Henki Tieto Henki       Kauneus 

I h m i n e n .  
Atma Tahto 
Buddhi       Tunto 
Manas Tieto 

Ihmiskunnan kultaisena lapsuudenaikana, jol- 
loin ihmisen henkinen kolminaisuus oli kuin 
tyhjä lehti verrattuna siihen, miksi se nyt on 
kehittynyt, alistui ihminen luonnon pakosta Vii- 
saitten opettajiensa johdatettavaksi. Hänen jär- 
kensä ei kysellyt, ei epäillyt, hänen tahtonsa ei 
osannut muuta kuin nöyrästi totella ja hänen 
tuntonsa oppi sen vuoksi juomaan onnen ja au- 
tuuden maljasta. 

Toista on nyt. Pitkinä vuosituhansina on ih- 
miskunta saanut kulkea omin päin, sen lapsuus- 
aika on ohi, nyt se itse oppii hyvän ja pahan 
läksyn, nyt se itse elämän koulussa viisastuu ja 
taitavaksi kehittyy; ja lukemattomia ovat sen 
lankeemukset. Sen omassa povessa asuva hen- 
ki ajaa sitä eteenpäin, kun ei se tietä näe, ha- 
puilkoon pimeässä ja kompastukoon. 

Mutta johtotähti ihmiskunnalla on: jumalan 
henki sen oman hengen sydänmaassa. Jumala 
hyvyytenä herättää ihmisen tahdossa hyvyyden, 
pyhyyden, oikeuden kaipuun ja ihmisen sielu 
on valmis ottamaan vastaan u s k o n n o n  voi- 
man. Jumala kauneutena herättää ihmisen tun- 
nossa kauneuden, rakkauden ja sopusoinnun 
kaipuun ja ihmisen sielu kehittyy t a i d e t t a  
ymmärtämään ja luomaan. 2) Jumala totuutena 
herättää ihmisen ajatuksessa totuuden, tiedon 
ja viisauden kaipuun ja hänen sielulleen avau- 
tuu t i e t e e n  ja f i l o s o f i a n  uusi maailma. 
Ja näistä hänen kolminaisen henkensä kolmesta 
toiminnasta syntyy kulttuuri. 

J-) Ernst Haeckel, Värdsgätorna, siv. 390 
2) Taidetta ei ole ainoastaan soitto, laulu, ru- 

nous j.n.e., vaan koko se puoli ihmiselämästä, 
joka välittömästi on tekemisissä tunteen ja kau- 
neuden luovan voiman kanssa, kuten ystävyys, 
rakkaus, perhe-elämä, yhteiskunnallinen elämä 
j.n.e. 
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Tämä on kuitenkin vain ihmiselämän valo- 
puoli. Jumalallinen elämä virranneena yksilöl- 
liseen tajuntaan herättää tässä tajunnassa kai- 
hon — jumalaan. Kaihonsa tyydytystä yksilöl- 
linen tajunta — ihminen — etsii puhtaassa muo- 
dossaan ihmishengen kolmea yllämainittua kult- 
tuuri tietä pitkin; nämä tiet kulkevat ylöspäin 
ja sisäänpäin. Mutta sen kautta, että jumalal- 
linen elämä virtaa sisästäpäin ihmisen yksilölli- 
seen tajuntaan, joka siis joutuu ikäänkuin kah- 
den tulen väliin — sisäisen subjektivisen maail- 
mansa ja ulkonaisen objektivisen maailman 
yhtymäkohtaan, ihminen ei ollenkaan heti eikä 
läheskään aina ymmärrä suunnata katsettaan 
sisään- ja ylöspäin, mistä jumala todella on löy- 
dettävissä, vaan ulospäin ilmenneeseen maail- 
maan, i) Tästä on silloin seurauksena, että ih- 
minen, etsien jumalaa ulkomaailmasta, ikään- 
kuin vetää itseensä jumalallista elämää ja koet- 
taa tehdä sitä omaksi personalliseksi omaisuu- 
dekseen, sen sijaan, että hänen pitäisi antaa it- 
sensä jumalalle. Hänen tiensä kulkevat ulos- 
päin ja alaspäin, ja jumalallinen elämä muut- 
taa hänen tajunnassaan muotoa ja väriä. Juma- 
lallisen tahdon asemasta hän näkee oman tah- 
tonsa, jumalallisen tiedon asemasta oman vii- 
sautensa, jumalallisen tunnon asemasta omat 
tunteensa. Hyvyys muuttuu vallanhimoksi, to- 
tuus ylpeydeksi ja kunnianhimoksi, kauneus 
nautinnonhimoksi, ja niiden kintereillä seuraa- 
vat muut paheet ja itsekkyyden muodot. 

Sillä kehitysasteella, jolla ihmiskunta nyt on, 
vallitsee niin muodoin ristiriita valon ja pimey- 
den valtakunnan välillä. Ihmisellä on kaksi 
minää, ylempi ja alempi. Ylempi vetää häntä 
sisäisen jumalan luo, alempi ulospäin etsimään 
kaiholleen tyydytystä objektivisessä elämästä. 
Korkeamman minän puhdas kolmio on vajotes- 
saan aineelliseen maailmaan kääntänyt kärken- 
sä alaspäin. 

Seuraava taulu painaa mieleemme nämä suh- 
teet: 

Kolminaisuus ja sen n u r i n  käännetty kuva. 
 

J u m a l a .  

Tahto Hyvyys 
Tunto Kauneus 
Tieto Totuus 

Atma -) 
Kuvio on sangen opettava. Henkinen tunto 

ja korkeampi järki muuttuvat himoksi ja alem- 
maksi, itsekkääksi ymmärrykseksi, ja nämä jäl- 
kimäiset nousevat ihmisen tajunnassa edellis- 
ten yläpuolelle. Mutta tahto, joka muuttuu elä- 
mänvoimaksi, pysyy yhä korkeimpana ihmisen 
tajunnassa, niin että hän luulee oman tahtonsa 
häntä hallitsevan, vaikka hallitsijana onkin hi- 
mo ja ymmärrys, joita elämänvoima palvelee. 
Tahtonsa yhteyteen hän niinmuodoin ei laisin- 
kaan pääse, niinkauan kuin himo ja ymmärrys 
sen vangitsevat. 

Onko nyt tämä ristiriita ylemmän ja alemman 
välillä oleva ikuinen? Onko ihmiskunta aina 
oleva valon ja pimeyden valtakuntain taistelu- 
kenttänä? Eikö ylempi koskaan kukista alem- 
paa? 

Monet ihmiset uskovat, että taistelu on ikui- 
nen. »Aina ovat hyvä ja paha olleet keskenään 
ristiriidassa», he sanovat, »aina tulee niin ole- 
maan». Heidän viisautensa on alistumista (re- 
signatsionia) välttämättömyyden alle, heidän 
uskontonsa on ivaa ja epäilystä, heidän rakkau- 
tensa on katkeruutta täynnä. 

Mutta heidän uskonsa erehtyy. Kaikki tietä- 
jät ja profetat ovat nähneet ja ennustaneet, et- 
tä aika on tuleva, jolloin ihmiskunta voittaa ta- 
kaisin lapsuutensa ihanuuden, »Sillä katso, mi- 
nä luon uuden taivaan ja uuden maan», laulaa 
juutalainen Jesaias, »ja entisiä ei pidä muistet- 
taman ja mieleen johdatettaman. Vaan iloitkaa 
ja riemuitkaa iankaikkisesti niissä, kuin minä 
luon. Sillä katso, minä luon Jerusalemin iloksi 
ja hänen kansansa riemuksi.» Ja hän lopettaa 
kuvauksensa noilla kuuluisilla sanoilla: »Ei 
heidän pidä hukkaan työtä tekemän eikä turme- 
luksessa synnyttämän: sillä he ovat Herran siu- 
nattuin siemen, ja heidän jälkeentulevaisensa 
heidän kanssansa. Ja tapahtuu, että ennenkuin 
he huutavat, tahdon minä vastata; koska he vie- 
lä puhuvat, tahdon minä kuulla. Susi ja lam- 
mas pitää ynnä laitumella käymän, jalopeura ja 
härkä yhdessä korsia syömän, ja käärmeet pi- 
tää maata syömän. Ei heidän pidä vahinkoa te- 
kemän eikä turmeleman koko minun pyhällä 
vuorellani, sanoo Herra.» (Jesaias, 65:17—25). 
Samalla tavalla puhutaan kaikissa uskonnoissa 
tuhatvuotisesta autuuden valtakunnasta, joka 
kerran tuleva on ja jolloin ihmiskunta »ikuises- 
sa taistelussaan» on antanut paremman minänsä 
lopullisesti voittaa alemman. 

Emme tiedä, koska tämä tuhatvuotinen valta- 
kunta astuu maan päälle; historiallinen kehitys 
on vähitellen vievä siihen: vähitellen on sivis- 
 1) Tarkemmin määriteltynä teosofisella kielel- 
lä: sielun silmä on korkeammalla mentalitasolla. 
Sen sijaan, että se kääntäisi katsettaan korke- 
ammille tasoille, se kumartuu alaspäin kolmi- 
naismaailmaan — mikä tietysti on välttämätön- 
tä kehitykselle. 

2) Atma merkitsee itse, h e n k i ,  buddhi on 
i n t u i t s i o n i  eli henkinen ymmärrys, joka 
näkee totuuden ja kauneuden ja rakastaa kaik- 
kia; manas on j ä r k i ,  ymmärrys, a jäte; 
kama on himo, halu; präna on e l ä m ä n -  
v o i m a ,     e l o n p r i n s i i p p i .  
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tys voittava barbarismin, järjestys anarkismin, 
rakkaus vihan, viisaus sorron ja kauneus himot. 
Mutta se me tiedämme, että ennenkuin tuhat- 
vuotinen valtakunta alkaa, on ihmiskunta käyvä 
läpi suuren koetuksen. Ennen sen ajan koit- 
toa on jokaiselle ihmiselle tuleva, ennemmin tai 
myöhemmin ruumistustensa sarjassa hetki, jol- 
loin hän herää itsetietoiseksi elämän mahdolli- 
suuksista, jolloin hän n ä k e e  Tien. Ennen 
hän on sielunsa pakosta etsinyt jumalaa uskon- 
nosta, tieteestä, filosofiasta, elämästä, taiteesta 
— ja myös halujensa ja viettiensä ja mieli- 
kuvitustensa ja ylpeytensä ja vallanhimonsa 
tyydytyksestä; nyt hän äkkiä näkee, että to- 
della on olemassa tie jumalan luo — ja sa- 
malla, että on olemassa tie, joka vie juma- 
lasta pois. Hän seisoo mahtavan valinnan 
edessä. Onko hän kulkeva oikealle ja antava 
kunnian jumalalle vai onko hän astuva vasem- 
malle omaa personallista ylisuuruuttaan kohti? 
Oikea tie on alussa kolkko, yksinäinen, kyl- 
mä — hän ei näe portin luona, että edempänä 
tie vaalenee ja kirkastuu. Mutta vasemmalla 
houkuttelee tummanpunainen valo ja suuret 
nautinnot ja ääretön ylpeys. Minkä hän on va- 
litseva? 

Ihminen on sillä hetkellä valkoisen ja mustan 
magian tienhaarassa. Valkoisen magian puolel- 
la kutsuu v i i s a u s  ja työ, mustan puolella 
houkuttelee valta ja n a u t i n t o .  Pitkin 
kehityksensä kulkua on elämä tuonut ihmisen 
eteen hyvän ja pahan kahdet mahdollisuudet. 
Ihminen on ensin valinnut pahan hyvänä, sit- 
temmin oppinut epäröimään ja punnitsemaan. 
Hänen lopullinen valintansa, kun hän itsetietoi- 
sena katselee elämää silmästä silmään, riippuu 
nyt siitä, mihin suuntaan hänen valikoimisensa 
ylipäänsä on käynyt. Jos hän on elämän kou- 
lussa oppinut rakastamaan totuutta, jumalaa, 
kauneutta, hyvyyttä, jaloutta enemmän kuin 
omaa etuaan, silloin hän valitsee oikean tien; 
mutta jos hän on tottunut asettamaan kaikessa 
oman minänsä etusijalle, silloin hän joko kallis- 
tuu vasempaan päin tai kauhistuu omaa sydän- 
tään ja lykkää valinnan tuonnemmaksi. 

Tämä nyt on se koetus, joka kerran tulee jo- 
kaisen ihmisen eteen, ja oikein valitessaan hän 
astuu sille tielle, jota on kutsuttu milloin ope- 
tuslapsen uraksi, milloin vihkimyksen asteikok- 
si, milloin pyhyyden tai salatieteilijän tieksi. 

Me ihmiset emme onneksi vielä seiso näiden 
porttien luona. Meillä on vielä kehitysaikaa 
edessämme, tuiki tarpeellinen valmistusaika. 

Mutta juuri sentähden meillä on edessämme 
suuri mahdollisuus. Me voimme nyt jo kasvat- 
taa itseämme oikein valitsemaan. Ja me voim- 
me vieläkin enemmän. 

Me voimme jouduttaa tätä valmistavaa kehi- 
tystämme. Sen sijaan, että jäisimme odottamaan, 
kunnes elämä kuljettaa meidät Tien alkuun, me 
voimme itse vapaasta tahdosta vaeltaa elämän 
porttien luo. vaeltaa pitkin sitä » k a i t a a  tie- 
tä, joka elämään vie». 

Eikä tämä kaita tie nyt enää ole mikään sa- 
laisuus. Se on se tie, joka askel askelelta va- 
pauttaa meitä itsekkyydestämme ja alemmasta 
minästämme ja kasvattaa meissä selvänäköistä 
rakkautta jumalaa ja kaikkea olevaista kohtaan. 
Se- tie on alati kasvavaa uskoa henkisiin arvoi- 
 

hin, uskoa hyvän voittoon, uskoa omassa itses- 
sämme asuvaan jumalalliseen voimaan. 

Senkin tien alussa on heräymys. Heräymys, 
joka näyttää, kuinka tyhjä elämä on ilman ju- 
malaa — ilman kauneutta, ilman totuutta ja en- 
nen kaikkea ilman hyvyyttä ja rakkautta, ja sa- 
malla päätös luopua itsekkyydestään ja palvel- 
la totuutta, hyvyyttä, jumalaa. 

Tämäkin valmistava kaita tie saattaa näyttää 
kolkolta ja vaikealta. Mutta sen vaikeudet ovat 
verrattain helposti voitettavissa ja sen kolkkous 
pian haihtuu. Sillä ensimäisestä askelesta ai- 
kain astuu rauha ihmisen sieluun, se »rauha, 
joka käy yli kaiken ymmärryksen». 

Se rauha on todellisen a s k e t i s m i n  tulos. 
Ainoastaan asketi voi sen rauhan saavuttaa. 
Sillä mitä on asketi ja asketismi? Tavallisesti 
kauhistutaan tätä sanaa. Sanotaan, että se on 
itsensäkiduttamista ja viitataan Indian fakirei- 
hin ja keskiajan mielettömiin katumuksenteki- 
jöihin. Mutta miksikä Itsensäkiduttaminen on 
niin kauhea? Eikö itsensä hemmotteleminen 
ole ainakin yhtä kauhea, jollei kauheampi? It- 
sensäkiduttaja koettaa toki saada valtaa oman 
alemman luontonsa yli, mutta itsensä hemmot- 
telija antaa sille vapaat ohjakset. 

Yhtäkaikki asketismi sanan järjellisessä mer- 
kityksessä ei ole itsensäkiduttamista. Itsensäki- 
duttaminen voi päinvastoin samoinkuin itsensä 
hemmotteleminen kehittää ihmistä väärään 
suuntaan: jos jälkimäinen kehittää hänen nau- 
tinnonhimoaan, saattaa edellinen kasvattaa hä- 
nen vallanhimoaan — ja nautinnon- ja vallan- 
himo ovat juuri ne kaksi tummaa varjoa, jotka 
valkoisen ja mustan magian tienhaarassa sokai- 
sevat hänen silmänsä. Mutta mikä sitten on 
varsinainen asketismi? Kreikkalainen sana a s- 
k e e s i s  merkitsee yksinkertaisesti »harjot- 
telu». Ja se harjottelu, josta on kysymys kai- 
dalla tiellä, on ennen kaikkea oman itsekkyy- 
tensä voittaminen. Ei mitään itsensäkidutta- 
mista ulkonaisessa merkityksessä, vaan sisälli- 
nen valvonta, sisällinen taistelu, sisällinen pyr- 
kimys epäitsekkyyteen. Siis asketismi, joka ei 
vaadi mitään ulkonaisia temppuja, ei erakko- 
elämää, eikä munkkiluostaria — vaikka toiselta 
puolen tietysti munkki ja erakkokin voivat olla 
todellisia asketeja —, vaan itsensä harjottelua 
kaikessa hyvässä ja epäitsekkyydessä, joka saat- 
taa tapahtua — ja nykyaikana sangen muka- 
vasti tapahtuu — keskellä jokapäiväisen elämän 
touhua ja pikku huolia. 

Tätä harjottelua voimme syystä kutsua aske- 
tismin negativiseksi puoleksi. Positivinen as- 
ketismi taas on se älyllisruumiillinen harjottelu, 
jonka tarkotuksena on puhdistaa ihmisen käyt- 
tövälineitä, mentalista, astralista ja fyysillistä 
ruumista. Tässä harjottelussa noudatetaan mo- 
nenlaisia järjestelmiä. Madame Blavatsky on 
edellämainitussa artikkelissaan maininnut muu- 
tamia tämänlaatuisia sääntöjä. Näitä asioita 
otamme vielä puheeksi useita kertoja tämän 
vuoden Omassatunnossa ja esitämme vielä toi- 
senlaisia harjotussääntöjä. 

Asketisen harjottelun kokonaistuloksena on 
että ihminen kasvaa yhä itsetietoisemmaksi 
henkisesti, että hän lähenemistään lähenee ju- 
malaa, kuolemattomuutta ja kaikkia salaisia 
voimia. 
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Jos siis tällä tavalla asketismia harjottaen ete- 
nemme kaidalla tiellä, lähestymme vähitellen 
elämän portteja. Ja kuta lähemmäksi niitä me 
joudumme, sitä selvemmin aavistamme, mitä 
salaisia voimia niiden takana piilee. Odottamat- 
tamme koituukin päivä, jolloin seisomme port- 
tien luona ja eteemme avautuu Elämän Tie — 
kaksi tietä, joista toinen vie oikealle, toinen va- 
semmalle. Mutta meidän sydämemme täyttyy 
sanomattomalla riemulla ja kiitollisuudella, sillä 
vasen ei meitä houkuttele! Olemme jo ennen 
tottuneet valitsemaan oikein — ja nyt kiiruh- 
damme eteenpäin epäröimättä, sivulle vilkaise- 
matta kohti kultaista temppeliä, josta korviim- 
me kajahtaa taivaallisten kuorojen iloa uhku- 
vat tervehdyssymfoniat.  1907:55^61, 180, 

Kys. Miten voi saada täyden varmuuden 
siitä,  mitä teosofia opettaa? 

Vast. Tarkotatteko selvää käsitystä teoso- 
fisista opeista vaiko omaan tietoon ja näkemyk- 
seen perustuvaa varmuutta? Edellinen saavu- 
tetaan ahkerasti tutkimalla ja lukemalla teoso- 
fista kirjallisuutta, jälkimäinen on niille har- 
voille suotu, jotka jaksavat ja uskaltavat kul- 
kea »kaitaa tietä» jumalan valtakuntaan. Edel- 
listä seuraa sisäinen vakaumus siitä, että teoso- 
fiset pää-opit ovat tosia, jälkimäistä seuraa 
tieto.   1908:184, 

yliluonnollisia tuskia, jotka kohtaavat kai- 
dalla tiellä kulkijaa? ks rakkaus 1909:308, ks 
teologia  1909:309, 

Henkisen kehityksen tie on kaita ja suora, ks 
itsehillintä 1910:131, 

»kaita tie» on vaivaloinen ja pitkä, mutta ks 
henki  1910:227—228, 

kaitaa tietä, jota kaikki Veljet ennen sinua 
ovat astuneet, ks Viisaus  1913:471, 

tiedon kaitaa polkua  1915:5, 

KAITA TIE. 
Kaidasta tiestä puhutaan evankeliumeissa ja 

sanotaan, että se tie on leveä ja se portti laaja, 
joka kuolemaan vie, mutta se tie kaita ja se 
portti ahdas, joka elämään vie. Ja koska evan- 
keliumit ennen muita ovat kristittyjen kirjoja, 
puhuu uskova kristittykin kaidasta tiestä ja elä- 
män ahtaasta portista. Häneltä siis pitäisi mei- 
dän voida odottaa tarkempaa selitystä näiden 
käsitteiden merkityksestä. Mutta jos häneltä ky- 
symme, mitä kaidalla tiellä tarkotetaan tulee 
hän alakuloisen vakavaksi ja sanoo: »kaita tie 
on uskoa, ihmisen täytyy omistaa oikea usko 
ja uskossaan elää. Mutta voi, tämä usko on vai- 
keata ja on tullut yhä harvinaisemmaksi. Ihmi- 
set elävät maailmassa ja nauttivat elämästä ja 
sentähden meidän uskovaistenkin joukossa on 
niin vähän niitä, jotka kulkevat kaidalla tiellä.» 

Uskovaisen kristityn selityksestä saamme tä- 
ten sen vaikutelman, että kaidalla tiellä kulke- 
minen on surullinen, eikä ainoastaan surulli- 
nen, vaan vakava, vaikea ja miltei mahdoton 
asia. 

Vaikka teosofeina olemme vapautuneet useam- 
manlaatuisista ennakkoluuloista, on meihin kui- 
tenkin jäänyt johonkin määrin tämä kristitty 
käsitys kaidasta tiestä. Teosofisen maailman- 
käsityksen mukaan ymmärrämme, että kaita tie 
 

on, mutta se tuntuu meistä väkinäiseltä: jos 
koettaisimme astua ahtaasta portista sisälle, 
yrittäisimme »yli voimiemme»; meidän tulisi pi- 
tää niin tarkka henkinen huoli joka silmänrä- 
päyksestä, että eläisimme ainaisessa tuskassa ja 
pinnistyksessä. Ja ken sitä jaksaisi! Kuinka 
nyt lienee  asian  laita? 

Määritelkäämme ensin teosofisen maailman- 
katsomuksen mukaan kaidan tien käsitettä. Ih- 
miskunta kokonaisuudessaan ja jokainen ihmis- 
yksilö on kehityksen lain alainen. Kehitys kul- 
kee edeltäkäsin määrättyä suuntaa ja vie ih- 
miskuntaa varmasti vaikka hitaasti annettua 
päämäärää kohti. Jokainen yksilö kulkee tä- 
ten jumalien viittoomaa tietä ja ollen ihminen 
hän voi kulkea sitä nopeammin tai hitaammin. 
Jos hän seuraa ihmiskunnan mukana, sanotaan 
hänen kulkevan lavealla tiellä, mutta jos hän 
tahtoo yksin pyrkiä nopeammin, on hänen as- 
tuttava kaitaa tietä pitkin ja »otettava taivas 
väkirynnäköllä». 

Tästä määritelmästä jo ymmärrämme, ettei 
kaita tie itsessään ole mikään »surullinen asia». 
Surullinen se voisi olla ainoastaan siinä tapauk- 
sessa, että kehityksen päämäärä olisi suru ja 
murhe. Mutta kaikki viisaat ovat yhtä mieltä 
siitä, että tämä maallinen elämä nykyisessä 
muodossaan on surua ja murhetta, pettymystä 
ja ikävää. Päämäärä olisi toisin sanoen nyt jo 
saavutettu eikä kehitys mitään voisi muuttaa, 
jos suru olisi elämän a ja o. Samat viisaat ovat 
kuitenkin luvanneet autuuden ja ikuisen onnen 
niille, jotka määräpäähän saapuvat, ja ovat 
itse todistaneet omaavansa tuon onnen ja rau- 
han. Kuinka siis kaita tie, toisin sanoen tie, 
joka vie onneen, olisi surun ja murheen synkkä 
tie? Näennäisesti ehkä, mutta ei olemukseltaan. 
Kaita tie on päinvastoin vapautusta surusta — 
elämän tie on  surun yli  nousemista. 

Kaidalla tiellä kulkeminen on vaivalloista, 
mutta eikö ihmisen elämä aina ole vaivalloista? 
Vaikeus ei ole kulkemisessa — paljon vaikeam- 
pi on ihmiselämä ilman henkistä pohjaa, —• 
vaan vaikeus on itse tien löytämisessä. 

Luulemme helposti ja tulemme kirjoistakin 
siihen käsitykseen, että kaidalle tielle astumi- 
nen saattaa tapahtua koska tahansa, että voim- 
me sanoa itsellemme: »nyt on otollinen aika» ja 
päättää: »nyt astumme kaidalle tielle», tarkot- 
taen sillä, että nyt muutamme elämämme. En- 
nen suosimme pieniä luonteenheikkouksiamme 
ja vikojamme, mutta nyt luovumme niistä ei- 
vätkä ne enää saa meitä vaivata. Mutta mitä ta- 
pahtuu, jos näin päätämme ja sen mukaan koe- 
tamme elää? Jonkun ajan kuluttua huomaam- 
me, ettemme osaakaan elää uudella tavalla. Ja 
silloin luonnollisesti ajattelemme: »taisivat us- 
kovaiset sittenkin olla oikeassa sanoessaan, että 
auttamattomasti olemme synnin orjia ja ettem- 
me omin voimin kykene nousemaan. On tees- 
kentelyä väittää, että voimme nousta pahuu- 
destamme: olemme yhtä syntiset tänään kuin 
eilen. Onko meidän siis turvauduttava Juma- 
lan armoon?» 

Miten mahtaa olla tämän asian laita? Miksi 
tulimme näin synkkään lopputulokseen? 

Syy on selvä: emme olleet löytäneet kaidan 
tien alkua, emme olleet käsittäneet, mitä kaita 
tie on.   Sillä niin kauan kuin kaita tie  tuntuu
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meistä väkinäiseltä, pakotetulta, ikävältä vel- 
vollisuudelta »Jumalaa kohtaan», niin kauan 
emme sielussamme tiedä, mitä kaita tie on. 
Kaikki pyrkiminen on kyllä hyvää. Älkäämme 
heittäytykö siihen harhaluuloon, ettei maksaisi 
vaivaa yrittää. Tietäkäämme, ettei mikään yri- 
tys elämässä mene hukkaan, vaikka hyöty hen- 
kisestä pyrkimyksestä on aivan toinen kuin me 
luulimme. Henkisen — onnistumattoman — 
pyrkimyksen tuottama hyöty on siinä, että val- 
mistumme sitä hetkeä varten, jolloin meille sel- 
viää, mitä kaita tie on. 

Kuinka nyt osaamme löytää kaidan tien alku- 
pään ja ymmärtää, mitä se on? 

Itämaalaisessa kirjassa »Hiljaisuuden Ääni», 
sanotaan: »Sinä et voi kulkea tiellä, ennenkuin 
itse olet tullut tuoksi Tieksi» (sivu 18). Sinun 
täytyy itse tulla tieksi, jolla tahdot astua, sillä 
tie on elämää, ja tiellä ei voi kulkea kuin se, 
jossa on elämä. Toisin sanoen: kaidan tien löy- 
dämme  silloin,  kun  elämä  sen meille  näyttää. 

Koska nyt tämä tapahtuu? 
Jos luomme katseemme ihmisten sydämiin, 

näemme useimmissa itkua ja väsymystä. Toiset 
itkevät omaa huonouttaan, epätäydellisyyttään, 
syntisyyttään, jota sisimmässään eivät tunne ra- 
kastavansa, toisille elämän taakka käy ras- 
kaaksi. Kun tämä murheen ja väsymyksen 
tunne puhdistuu tietoisesta itsekkyydestä, kun 
se muuttuu jonkinlaiseksi tunteellisuudesta va- 
paaksi maailmansuruksi, jolla samalla on voi- 
makas personallinen leima, silloin kaidan tien 
löytäminen on ovella. 

Kun ihminen on tehnyt työtä aamusta iltaan 
tuntematta levon tunnetta; kun raskaat velvol- 
lisuudet häntä painavat ja hän uupuneena ky- 
syy: »mikä on elämän arvo? Miksi kurja olen 
tänne syntynyt? Miksi ihmiskunta on olemas- 
sa?»; kun tämä sielun pohjasta nouseva kysy- 
mys ei riipu hetken tunteesta eikä mielikuvi- 
tuksen harhailusta, vaan todella on kuin ihmis- 
sydämen alituinen avunhuuto, silloin välttä- 
mättä seuraa, että ihminen äkkiä herää ja nä- 
kee, mikä on elämä ja mikä on tie. On kuin 
peite vedettäisiin hänen silmiltään ja peitteen 
takaa häämöttäisi elämä. Ihminen näkee, että 
todellinen elämä ei ole mikään taakka, että to- 
dellisuudessa ei ole mitään velvollisuuksia. 
Ihminen on vapaa, ilman velvollisuuksia. Kaikki 
se vaikeus ja synti, joka raskaana kuormana 
häntä painaa, ei olekaan olemassa. Elämä on 
vapaa. 

Suuren heräymyksen hetkellä näemme, että 
olemme itse ottaneet päällemme sen taakan, 
mikä meillä on, sen velvollisuuden, synnin ‘ja 
pahan. Olemme itse itsemme kahlehtineet ja 
taakkamme on meille välttämätön, jotta oppi- 
simme näkemään mitä elämä on. Ja kun me 
näemme mitä elämä on, kun se on kirkastunut 
meidän sisässämme, ymmärrämme samalla, mitä 
kaita tie on ja mistä ahtaasta portista sille as- 
tutaan. 

Nyt vasta meille selviää, että kaidalla tiellä 
kulkeminen on sitä, että pidämme katseemme 
kiinnitettynä siihen jumalalliseen elämään, joka 
sisässämme paistaa ja ilolla kannamme sitä 
taakkaa, jonka ennen syntymistämme olemme 
itsellemme valinneet. Lopulta täydellinen vapaus 
meitä   odottaa,   täydellinen   vapautus   kaikesta 
 

sisäisestä ja ulkonaisesta pakosta. Kaukana sii- 
tä, että kaidalla tiellä kulkeminen olisi pako- 
tusta, se on taakan iloista ja vapaata kanta- 
mista. 

Kaidalla tiellä kulkiessamme olemme vapaat 
itsekkäästä tahdosta. Jos tahdomme nauttia ja 
iloita, niin samalla tahdomme sitä surua ja tus- 
kaa, joka seuraa iloa. Niin kauan kuin emme 
ole astuneet kaidalle tielle ja nähneet mitä elä- 
mä on, olemme kuin nuoret, joita maallinen ilo 
viehättää ja jotka uskovat, että ilo saattaa py- 
syä lakkaamatta; mutta kun olemme kaidan 
tien alkuun päässeet, tiedämme, että maallinen 
ilo ja suru kulkevat käsi kädessä ja että ainoa 
pysyväinen on ylimaallinen ilo, joka johtuu 
siitä tiedosta, että vapauden päivä kerran koit- 
taa. Kuta iloisemmin siis kannamme elämän 
taakkaa, sitä parempi.   1916:151—154, 

Jollemme itse tahdo kulkea kaidalla tiellä, ei 
maailman »kehityslaki» meitä sinne lykkää, ks 
ajatus 1916:386—387, 

ks teosofia art. Mitä on teosofia?   1917:446, 
Kaidalla tiellä kulkijan täytyy oppia seiso- 

maan omilla jaloillaan, sillä muuten hänessä ei 
kehittyisi kyky auttaa toisia hädässä, ks opetus- 
lapsi  1918:256, 

oikea ihmiselämä on kaita tie, jonka ks yh- 
teiskunta 1919:227—229, 

Kaidan tien asemasta valitsimme lavean, ks 
marttyyrit  1920:4—6, 

Munkkielämä — — — on kaita tie eikä sille 
voi astua ilman henkistä heräymystä ja uudes- 
tisyntymistä,   ks sukupuoliasia 1920:152—154, 

Kaita tie, joka ensimäisen saavutuksen jäl- 
keen aukenee etsijälle, ei vie poispäin veljey- 
destä, vaan syvemmin sen sisään, samalla kun 
se nostaa korkeammalle totuuden tietoa kohti 
ks teosofia 1926:3—10, 

Viisaat opettavat: elämä on kaita tie, joka vie 
— Jumalan valtakuntaan. — — —  Kaitaa tietä 
kuvataan ruusuristisymboolilla. ks ylösnouse- 
mus  1930:207, 

ks kieltolaki  1931:77,  1932:225,  1934:248. 
Kaitselmus 
ks art. K o h t a l o ,  k a i t s e l m u s ,  v a p a u s .  

1924:260—265, 
kaitselmuksen hyvä tahto ks R-R 1924:287, 
kaitselmuksen kuvaamaton kauneus ja armo 

ks manas 1932:112. 
Kajaani 1907:274, 1914:47, 193, 1915:45, 1925:47, 

1928:141,  1930:179. 
Kajanus,   Robert  1917:148. 
Kajanus, Selma  1907:114. 
Kaksi 
Nämä kaksi tietä — järjen ja sydämen ks 

Rakkauden salaisuus 1911:213—219, 
ihmisen olennainen »kaksineuvoisuus» ks 

Mooses 1912:497, 
Kaksisuus on nykyisen ihmistajuntamme loo- 

gillinen vaatimus. Eikä kaksisuuskaan anna 
meille tyydyttävää käsitystä Absoluutista, ks 
S.  0:n Maailmans,  1914:55—59, 

Kaikissa keskusteluissa ilmeni kuin kaksi 
suuntaa ks P. E. VII  1917:392, 

K a k s i  o n n e n  p e r u s e h t o a ,  art. kuu- 
luu sarjaan Kuinka soisin maatani hallittavan 
[*ei julk.]   1918:116—120, 
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kaksitoistavuotiaan pojan sanoja temppelissä, 
ks Tietäjä 1918:225—226, 

Selitin pitkässä vastauksessani, että ymmär- 
tääkseni oli vain kaksi tilannetta, jolloin ih- 
minen oli oikeutettu esiintymään teosofisena 
luennoitsijana eli opettajana: toinen, tieteelli- 
nen, jolloin hän lukujensa ja tutkimustensa no- 
jalla tahtoi esittää ja järjelle perustella teoso- 
fisia oppeja menemättä niistä n.s. salatieteelli- 
seen takaukseen; toinen, henkinen, jolloin hän 
tahtoi opettaa ihmisiä, sentähden että hänellä 
itsellään oli okkultista tietoa. [*ote Muistoja 
menneeltä]   1922:106, 

K a k s i  p u o l a l a i s t a  t o h t o r i a  ks te- 
lepatia 1923:37, 

on ollut kaksi juutalaista profeettaa nimeltä 
Jeesus ks Apollonios  1925:189—190, 

Nyt hänen eteensä aukenee kaksi tietä, ks 
teosofia  1926:5—10, 

»Kaksi kolmatta osaa ihmiskunnan kaikista 
kärsimyksistä» kirjoitti H. P. Blavatskyn Mes- 
tari, »on kirkkojen ja papistojen aiheuttama», 
ks maailmanopettaja 1927:328—329, 

K a k s i  M e s t a r i e n  o p e t u s t a ,  art. julk. 
Ihmisyyden  uskonto-kirjassa   1929:125—134, 

K a k s i  t u l e v a i s u u d e n  m i e s t ä ,  art. 
sarja Tulevaisuuden uskonto 1932:222—226, 261 
—266. 

Kaksoismerkki  eli risti ks Venus 1906:142. 
Kalat 
»Kalojen merkistä Vesimiehen merkkiin.» ks 

murroskausi 1927:213—218, [*esit. sarja Vesi- 
miehen merkissä selvittää tätä asiaa, julk. kir- 
jassa Ihmisyyden uskonto] 1929:221—227, 267— 
272,  306—314, 352—360, 

ks haaveilu 1931:73, 
Kalojen kausi loppuu, Vesimies astuu näyttä- 

mölle, ks Vesimies 1932:169—172, 
K a l o j e n  m e r k i n  m y s t e r i o  1932:267— 

269. 
Kaldealaiset 

ks  Tietäjät itäiseltä  1909  joulul:4—6, 
Kaldealaisilla oli Anu, Ea ja Bel ks kolminai- 
suus  1912:115,  murroskausi  1927:215—218. 

Kalervolooshi   1913:261, 312,  1919:91. 
Kalevala 

Kalevala-aikoina  ks Omatunto 1906:139, 
Kalevala    on   tehnyt   meille  tutuiksi kansan 
muinaisen   sivistyksen  sankarit  ks  kansallinen 
kulttuuri ja  1906:191—192, 
Jos Kalevala kirjana olisi ollut olemassa kale- 
valaisina aikoina, olisi sitä pidetty pyhänä kir- 
jana samoinkuin kristityt esim. meidän päivi- 
nämme pitävät raamattua, ks Tietäjä 1908:5—9, 
Tätä nykyä on paljon puhuttu ja kirjotettu 
Kalevalasta, Valvoja on julkaissut erityisen Ka- 
levalavihkon. helmikuun 28 p:nä vietettiin eri- 
tyinen Kalevala-juhla. Eipä ihmettä, sillä Ka- 
levala on Suomen kansan kallein aarre, se on 
todistus siitä, että Suomen kansalla on ollut 
menneisyyttä — ei sivistymättömän ja villin 
kansanheimon menneisyyttä, vaan sanan kau- 
niimmassa merkityksessä kulttuurikansan men- 
neisyys. Kuitenkin harvat vielä aavistavat, mitä 
Kalevala oikeastaan on, mitä syvää viisautta 
sen runoista on löydettävissä. Tällä en tarkota, 
että Kalevala olisi »pyhä kirja», jonka jokainen 
 

sana ja kirjain olisi jumalallisesti inspireerattu. 
Kaukana siitä; sen laatuinen jumaloiminen olisi 
lapsellista. Tieteellinen tutkimus näyttäköön, 
miten kukin runo ja kukin lause on syntynyt 
ja muodostunut. Kalevalan pyhyys on sen hen- 
gessä ja sen ilmituomissa filosofisissa, yliaistil- 
lisissa ja salatieteellisissä tosiseikoissa. 

Ei kestäne monia vuosikymmeniä, ennenkuin 
tätä aletaan ymmärtää. Silloin esiintyy myös 
taitavia Kalevalan lukijoita ja tulkitsijoita. 
Näytteeksi, mihin suuntaan Kalevalaa voi lu- 
kea, julkaisen tässä numerossa aikoinaan »Luci- 
ferissa» olleen H. P. B:n kirjotuksen Suomen 
kansalliseepoksesta, josta kirj otuksesta samalla 
näkyy, ettei aikamme suurin Okkultinen opet- 
taja ollut unohtanut pientä Suomenkaan kan- 
saa.  1909:75—76. 

Tämän laatuista kuvakieltä on täynnänsä 
meidän suomalainen Kalevalammekin. — — — 
Tuntuu niin kodikkaalta syventyä omaan raa- 
mattuumme, ks raamattu 1911:20, 

»Kalevalan Nuoret»   1911:284, 
[*Art. Kalevalaa tutkimaan, Kalevalan luo- 

miskertomus, Kalevalan avaimet, Kalevalan 
Aino-taru 1912:26—31, 62—67, 112—120, 153—163, 
ei julk. tässä ks P. E. XII Kalevalan Avairi 1916: 
196], 

»Näkyyhän Kalevalasta, mitä Suomen kansan 
hengessä piilee», hän sanoi, ks Steiner 1912:201 
—202, 214—215, 

Matti Kurikka on eräässä äskeisessä New- 
Yorkin Uutisten numerossa tullut siihen johto- 
päätökseen, että P. E. Kalevala-selityksissään on 
iskenyt kerrassaan kiveen. Saattaa niin olla 
Matti Kurikan ja monen muunkin mielestä, 
enkä minä kiellä kenenkään oikeutta arvostella 
sanojani niin ankarasti kuin taitaa. Olen muu- 
ten aivan yhtä mieltä ystäväni Kurikan kanssa 
siitä, että suomalaiset olivat enemmän runoili- 
joita kuin ajattelijoita. Suomen kansa ei to- 
siaan ole synnyttänyt semmoisia mahtavia ajat- 
telijaneroja kuin esim. Shankaraatshaarja, 
Platon, Spinoza, Kant. Mutta tämä ei ollenkaan 
merkitse, ettei Suomen kansalla olisi ollut tie- 
toa viisaudesta. Ei filosofia ole ainoa jumalal- 
linen viisauden ilmaisutapa. Monen mielestä 
runous on korkeampaa viisauden ilmennystä. 
Filosofia näet vetoo alempaan järkeemme, ru- 
nous vertauskuvillaan korkeampaan. Olen va- 
kuutettu siitä — eikä tätä Matti Kurikkakaan 
epäile, — että Suomen kansan muinaisilla tie- 
täjillä oli hallussaan avaimet moniin luonnon 
salaisiin aarreaittoihin. 

Tahdon vain huomauttaa yhdestä väärinkäsi- 
tyksestä Matti Kurikan arvostelussa. Hän otak- 
suu, että minä olen selittänyt Kalevalaa sillä 
tavalla, että olen koettanut sovittaa siihen »in- 
tialaisia jumaltaruja» ja intialaiset uskonkappa- 
leet päässä tehdä Kalevalan sankareista jumal- 
olentoja.   Tässä M. K. erehtyy. 

Olen saanut Kalevala-selitykseni k a t s o -  
malla. Olen ajatellut näin: koska Kalevala 
on täynnä kertomuksia aivan luonnottomista, 
järjettömistä, yliluonnollisista asioista, ei Kale- 
vala saata puhua paljastaan fyysillisistä tapah- 
tumista. Mistä se siis puhuu? Siitä on otettava 
selvä. Ja kun olen käyttänyt hengen silmää, 
olen nähnyt mitä olen kertonut (ja paljon 
enemmän vielä).   Ja kun kerran olen  nähnyt,
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että Kalevala puhuu mysterioista — samoista 
mysterioista kuin muutkin »pyhät kirjat», mik- 
sikä en silloin joskus olisi vertaillut Kalevalan 
esitystä esim. intialaiseen? 

Enhän väitä, että silmäni olisi erehtymätön. 
Pois se. Mutta en liioin usko v o i v a n i  näh- 
dä aivan hullusti. Olihan muuten tohtori 
R. Steiner aivan omin päin tullut jokseenkin 
samoihin johtopäätöksiin Kalevalan sankareista, 
kuten ilmeni hänen luennossaan Kalevalasta 
viime keväänä Helsingissä.   1912:414—415, 

K a l e v a l a n  h e n k i  elää. 1913:215—216, 
463, 

Kalevalassa pyhänä lintuna ks heraldikkaa 
1914:150, 501,   [4ks myös Humu,  Martti] 

Hän tiesi, etten Kalevalasta ymmärtänyt ai- 
noatakaan sanaa: kieli sinään lukitsi minulta 
koko kirjan. 1916:100, 196, 241, 301, [*ks myös 
P. E. XII Kalevalan Avain ja Onko Kalevala 
pyhä kirja?] 1917:7—8, 100, P. E. VIII 1917:147 
—148, 

Leijonaa  ei ole Kalevalassa.   Kalevalassa  on 
korkeintaan kotka. -------------- Onhan Kalevalassa 
toisia symboleja ks Suomi 1917:156—157, 

KALEVALA, KRISTINUSKO JA 
SUOMEN KANSA.i) 

Suomen kansa ei ole vielä lopullisesti ratkais- 
sut millaisessa arvossa sen tulee pitää Kaleva- 
laansa, s.o. vanhaa isiltä perittyä viisauttaan, 
vaikka kyllä on valmiita mielipiteitä siitä, mitä 
Kalevala muka on. Onhan tieteellinen katsan- 
tokanta, joka pitää Kalevalaa ja Suomen kan- 
san vanhoja runoja yleensä osaksi esteettisinä 
todistuskappaleina kansamme runollisuudesta, 
osaksi historiallisina muistomerkkeinä kansam- 
me menneisyydestä. Ennen kaikkea runot kui- 
tenkin ovat taiteellisia todistuksia Suomen kan- 
san rikkaasta mielikuvituksesta, syvästä luon- 
non ihailusta ja  ehtymättömästä  runosuonesta. 

Onhan sitten toinen, jokapäiväinen katsanto- 
kanta, joka arvostelee Suomen kansan vanhaa 
runoutta kristityllä silmällä. Samalla kun se 
myöntää Kalevalan taiteellisen kauneuden, se 
pitää siinä esiintyvää elämänymmärrystä aito 
pakanallisena, jonka tähden Kalevalalla ei ole 
mitään elävää ja oleellista merkitystä nykyajan 
ihmisille. Emme me nykyajan kristityt ihmiset 
saattaisi ottaa Kalevalan pakanallisia sankareita 
esikuviksemme ja oppaiksemme, olivat ne aikoi- 
naan kuinka »viisaita» tahansa! 

Tuntuu täten siltä, kuin Kalevalan ja Suomen 
muinaisen runouden problemit olisi jo tyystin 
ratkaistu — ja ratkaistu sangen yksinkertaisella 
ja luonnollisella tavalla. 

Mutta on olemassa kolmas näkökanta Suomen 
kansan runouden ja muinaisuuden suhteen, nä- 
kökanta, joka on siksi selväpiirteinen ja voima- 
kas, joka tuo Suomen kansan pakanuuden niin 
elävänä eteemme, että tämä aivankuin sanoo: 
»tässä olen, Suomen kansan vanha pakanuus, 
tässä olen kalevalaisten runojen muodossa ja 
tässä asetan itseni nykyaikaisen kristillisen elä- 
 

a) Puhuin tästä aiheesta Kalevala-juhlassa 
helmikuun 25 p:nä. Puhettani ei pikakirjotettu; 
olen laatinut tämän selostuksen H. R:n tilaisuu- 
dessa tekemien muistiinpanojen mukaan. 

mänkäsityksen rinnalle. Olen niin voimakas ja 
elämää täynnä, että teidän pitää valita kristin- 
uskon ja minun välilläni tai omistaa molem- 
mista paras!» Tämä kolmas näkökanta ei ole 
vielä kaikkialla tunnettu, mutta sillä on kansas- 
samme jo niin paljon kannattajia — ja minä 
tahtoisin lukea näiden joukkoon karjalaiset ru- 
nolaulajat ja tietäjät itse, — ettei sitä käy syr- 
jäyttäminen. Ja vaikka väitettäisiin, että mis- 
tään valinnasta kristinuskon ja Suomen kansan 
pakanallisen elämänviisauden välillä ei voi olla 
kysymystäkään, koska se valinta jo on tapahtu- 
nut, täytyy asiaa harkitessa myöntää, että tuo 
kolmas näkökanta sittenkin on oikeutettu epäil- 
lessään, onko valinta tapahtunut. Sillä olem- 
meko me nykyajan ihmiset todella valinneet 
kristinuskon? Onko Suomen kansa todella 
omaksunut kristinuskon? Ei ole, sillä vielä ei 
olla selvillä eikä yhtä mieltä siitä, mitä kristin- 
usko on. 

Itse asiassa on monenlaisia selityksiä kristin- 
uskon olemuksesta ja enimmin levinnyt on tie- 
tenkin kirkon selitys. Mutta jos olemme rehel- 
liset itsellemme ja kristinuskolle, täytyy sanoa, 
että on olemassa selitys, jota ei voi kumota, 
vaikka sitä kuinka kierrettäisiin. Tämä selitys 
kuuluu: kristinusko on Jeesuksen Kristuksen 
seuraamista ajatuksissa, sanoissa ja töissä. Ku- 
kaan ei voi kieltää, ettei olisi kristinuskoa seu- 
rata Jeesusta. Päin vastoin täytyy jokaisen 
tunnustaa, että kristinusko ainakin on sitä, että 
seurataan Jeesusta Kristusta elämässä. 

Pitämällä kiinni tästä kristinuskon määritel- 
mästä saatamme syystä kysyä, onko meidän ai- 
kamme, onko Suomen kansa kristitty, ja nöyrä 
vastaus kuuluu: ei ole. Huulillamme tunnus- 
tamme olevamme, mutta todellisuudessa emme 
ole kristittyjä, koska emme ajatuksissa, sanois- 
sa ja töissä joka hetki elämässämme seuraa Jee- 
susta Kristusta, koska emme aina kulje hänen 
jäljissään. 

Mutta jos emme ole kristityitä emmekä liioin 
pakanoita, mitä sitten olemme? Taistelevatko 
ehkä kristinuskon ja pakanuuden voimat meissä 
ylivallasta? Älkäämme ainakaan hämmästykö, 
että esi-isäimme vanhan väinämöisviisauden 
ääni kuuluu kansassamme ja kysyy: »osaatteko 
valita meidän välillämme, osaatteko valita van- 
han pakanuuden ja kristinuskon välillä? Osaat- 
teko valita vai osaatteko mahdollisesti luoda jo- 
tain uutta?» 

Mikä sitten on tuo kolmas katsantokanta, joka 
asettaa meidät tämmöisen ristiriidan eteen? Se 
on vanhan väinämöisviisauden oma kanta. Ku- 
ten edellisetkin kannat se perustuu määrättyyn 
maailmankatsomukseen, joka eroaa sekä tieteel- 
lisestä materialismista että lahkolaishenkisestä 
kristillisyydestä, maailmankatsomukseen, joka 
on sekä materialismin että lahkolaisuuden vas- 
takohta. Tätä maailmankatsomusta kutsutaan 
erilaisilla nimillä, milloin teosofiaksi, milloin 
salatieteelliseksi näkökannaksi, milloin esotee- 
risuskonnolliseksi, milloin spiritualistiseksi 
maailmankatsomukseksi. Sen pohjasävel on 
usko henkeen, se näkee hengessä, tajunnassa, 
sielullisuudessa elämän painopisteen. Se ei ra- 
jota elämän todellisuutta näkyväiseen maail- 
maan, vaan uskoo ja opettaa, että näkyväinen 
maailma on vain todellisuuden ulkonaisin yer-
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ho, jumalallisen puvun ulkonaisin lieve, ikään- 
kuin kosmoksen pinta. Näkyväinen maailma on 
henkisen eli todellisen maailman ilmennys, jon- 
ka sisässä ja takana on aatevaltojen todellisuus. 

Tämä spiritualistinen maailmankatsomus on 
Kalevalan oma, sillä Kalevalakin näki muodon 
takana todellisuuden, luonnon täynnänsä eloa ja 
eläviä olentoja. 

Kun pidämme kiinni tästä Kalevalan elämän- 
ymmärryksestä, silloin heti luovumme materia- 
listisesta maailmankatsomuksesta, koska us- 
komme sieluihin ja henkiin ja näkymättömään 
maailmaan. 

Eikä tämä kalevalainen kanta ole niinkään 
järjetön. 

Millä tavalla esim. arvostelemme ihmisiä ja 
kansoja? Muuan arvostelutapamme turvautuu 
suorastaan sanaan ..henki». Sanomme näet, että 
toiset ihmiset ovat henkisesti kuolleita eli hen- 
kisesti nukkuvassa tilassa ja toiset taas henki- 
sesti hereillä eli henkisesti eläviä. Henkisesti 
kuollut on mielestämme ihminen, joka syö ja 
juo, tekee työtään ja jatkaa sukuaan, mutta ei 
harrasta mitään henkisiä asioita, vaan on ko- 
konaan kiinni aineellisessa maailmassa ja ruu- 
miillisissa nautinnoissa. Kun taas sanomme ih- 
misestä, että hän on henkisesti hereillä, niin 
ajattelemme esim. työmiestä, joka täyttää vel- 
vollisuutensa tunnollisesti, mutta samalla har- 
rastaa oman henkensä valistamista, ottaa osaa 
yhteiskunnallisiin rientoihin j.n.e. Henkisesti 
virkeä on myös uskonnollisesti herännyt ihmi- 
nen, joka ei yksinomaan usko kivettyneihin 
dogmeihin, vaan samalla ja etupäässä koettaa 
siveellisesti kasvattaa itseään. Niinikään ovat 
runoilijat, kirjailijat, filosofit, oppineet, taitei- 
lijat, luovat nerot henkisesti hereillä, sillä heillä 
on näköaloja, heillä on ihanteita, joiden puo- 
lesta työskentelevät, heille on auennut elämän 
suuruus, koska heidän sydämessään palaa rak- 
kaus aatteelliseen työhön ja toimintaan. Ja jos 
ajattelemme sotilasta, joka lähtee sotaan rak- 
kaudesta isänmaahansa, täytyy meidän sanoa, 
että hänkin on henkisesti herännyt. 

Sama on kansojen laita. Henkisesti kuolleen 
sanomme sen kansan olevan, joka ei tavottele 
muuta kuin aineellista suuruutta ja sapelival- 
taa, jonka harrastus rajottuu kansalaisten ai- 
neelliseen mukavuuteen, joka on noussut rik- 
kauteen, mutta ei käytä rikkauttaan kuin nau- 
tintojen hankkimiseksi, joka ei rakasta sielulli- 
sia ja henkisiä elämän arvoja. Me sanomme 
semmoisesta kansasta, että se kulkee rappiotaan 
kohti. Mutta se kansa, joka elämässään, taitees- 
saan, tieteessään tahtoo ratkaista suuria inhi- 
millisiä problemeja, se kansa on henkisesti elä- 
vä kansa. 

Jos nyt kysymme itseltämme ja toisiltamme, 
minkätähden kutsumme toista yksilöä tai kan- 
saa eläväksi, toista kuolleeksi, emme saata 
muuta vastata kuin että tunnemme sen niin 
olevan, ilmaisemme sanoillamme sisäisen näke- 
myksemme ja arvostelumme. Ja kuitenkin 
voimme kysyä erityisellä äänenpainolla, m i n- 
k ä t ä h d e n  toiset ovat henkisesti eläviä ja toi- 
set henkisesti kuolleita? Jokapäiväinen ihmi- 
nen, joka ei harrasta kuin omaa ja omaistensa 
aineellisia etuja, on henkisesti kuollut. Toinen 
ihminen haaveilee ja harrastaa yleishyödyllisiä 
 

asioita ja kysyy eivätkö olot ja asiat voisi olla 
niin ja niin. Hän on henkisesti elävä. Tiedäm- 
me hänen elämällään olevan enemmän arvoa, 
kuin toisen. Mutta miksikä? Jos materialismi 
on oikeassa, ei tällä elämällä ole paljonkaan ar- 
voa. Yksilön kannalta on yhdentekevää, elääkö 
hän ihmiskunnan vai oman onnensa eteen! 
Ihanteellisella elämällä on korkeintaan esteet- 
tinen arvo. Mutta minkätähden itsekästä onnea 
kaipaava yksilö uhrautuisi estetiikan takia? Ja 
kansojen suhde on sama! 

Meidän arvostelumme osottaa siis tahtomat- 
tamme ja huomaamattamme, ettemme ole ma- 
terialisteja! Emme hyväksy kielteistä kantaa. 
Emmekä kuitenkaan tiedä todellista syytä, min- 
kätähden arvostelemme niinkuin arvostelemme. 

Silloin tulee meille avuksi tuo kolmas maail- 
mankatsomus, Kalevalan oma elämänymmär- 
rys. Se tulee meille avuksi ja selittää, minkä- 
tähden meidän tulee kutsua toisia henkisesti 
eläviksi ja toisia henkisesti kuolleiksi. Tämä 
elämänymmärrys, joka uskoo henkimaailmaan 
ja tietää, että näkymättömässä maailmassa toi- 
mivat ja vaikuttavat henkiset voimat, se sanoo, 
että aatteet ja ihanteet, mielikuvat ja ajatukset, 
kaikki nuo suuret tunteet, jotka elähyttävät yk- 
silöitä ja kokonaisia kansoja, ne ovat todelli- 
suuksia, ne ovat olemassa. Aatteet eivät ole ole- 
massa ainoastaan yksilöiden sielussa jonkinlai- 
sina subjektiivisina voimina, jotka tilaisuuden 
sattuessa purkautuvat pinnalle, vaan ovat ob- 
jektiivisina todellisuuksina olemassa henkisessä 
maailmassa. Henkimaailman kannalta on sen- 
tähden semmoinen yksilö ja kansa kuollut, jota 
ei elähytä mitkään henkiset voimat, mitkään 
todellisuudet näkymättömässä maailmassa vaan 
joka on henkisesti katsoen ontto ja tyhjä, kuin 
nukkuva elämän näyttämöllä. Ja se kansa tai 
yksilö sitä vastoin elää henkisesti, jonka takana 
toimivat suuret henkivoimat, joka uskoo henki- 
seen todellisuuteen ja saa tarmonsa ja elämän-’ 
intonsa näkymättömiltä auttajiltaan. 

Tältä kannalta katsoen kalevalaiset aatteet, 
kalevalaiset sankarikuvat, Kalevalassa esiinty- 
vät henkilöt ja jumalat ovat olemassa näkymät- 
tömässä maailmassa elävinä todellisuuksina. Ne 
ovat suuria psykologisia voimia nuo Kalevalan 
Väinämöiset, Ilmariset, Lemminkäiset ja muut 
sankarit, sielullis-henkisiä voimia näkymättö- 
mässä maailmassa. Sentähden ovatkin eläneet 
läpi aikojen kansan muistissa, sentähden ovat 
nyt tulleet päivän valoon Suomen kansassa. Ei 
Lönnrot löytänyt Kalevalaa sentähden että Suo- 
men kansa oli sattunut muistissaan säilyttämään 
joitakin runonpätkiä, vaan Kalevalan sankarit 
kutsuivat esille kansastaan Lönnrotin sentäh- 
den, että Suomen kansa oli uskonut niihin hen- 
kivaltoihin ja niihin henkisiin todellisuuksiin, 
joita kuvataan kalevalaisten sankarien nimillä. 
Sitä enemmän, koska ne eivät ainoastaan ole 
psykologisia voimia, vaan myöskin henkisiä 
personallisuuksia, eläviä henkiolentoja, jotka 
omalla olemisellaan ylläpitävät muistoa itses- 
tään kansan mielikuvituksessa. 

Tältä kannalta ymmärrämme myös, kuinka 
nuo sankarikuvat alkuaan ovat syntyneet kan- 
san mielikuvituksessa. Semmoiset kuvat astu- 
vat kansan mielikuvitukseen sillä tavalla, että 
kansan   keskuuteen  syntyy  yli-ihminen,   jonka
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henki on rikkaampi kuin tavallisten ihmisten, 
joka aivankuin personoi jonkun henkisen ihan- 
teen. Jokin yksilö näyttää ensin tuon ihanteen 
ruumistuneena, personallistuttaa aatteen, ja kun 
hän on poistunut elämän näyttämöltä, lisäävät 
jälkeläiset piirteitä ja voimia hänen kuvaamal- 
leen henkiselle todellisuudelle. Näin syntyvät 
henkimaailman suuret psykologiset ja aatteelli- 
set voimat, ja missä sankarivainajat yhä elävät 
ja vaikuttavat kansansa tajunnassa, siinä kan- 
salla on mahdollisuus jatkuvasti edistyä ja ke- 
hittyä.    Sillä aatevallat yksin luovat historiaa. 

Ymmärrämme niinikään, millä tavalla kristin- 
usko on syntynyt ja mikä on kristinuskon voi- 
ma. Me tiedämme sen historiasta. Kristinusko 
on syntynyt sillä tavalla, että mahtava henki- 
personallisuus, Jeesus Kristus on maan päällä 
esiintynyt, näyttänyt maailmalle ihanteellisen 
kuvan ihmisestä, personoinut suuren jumalalli- 
sen todellisuuden ja jättänyt jälkeensä sankari- 
kuvan, johon myöhemmin on piirre piirteeltä 
tehty lisäyksiä. Mutta kuoltuaan hän ei ole hä- 
vinnyt olemattomiin eikä poistunut ihmiskun- 
nan ilmoilta. Hänen luomansa kuva ihanteesta 
elää näkymättömässä maailmassa suurena psy- 
kologisena voimana, jota voimme kutsua Jee- 
sukseksi Kristukseksi. Mutta hän itse elävänä 
henkipersonallisuutena elää kuvansa takana ja 
vaikuttaa niihin inhimillisiin sieluihin, jotka 
Jeesukseen Kristukseen uskovat. 

Tällä hetkellä meillä suomalaisilla on edes- 
sämme pakanuus ja kristinusko. Eikä ole pa- 
kanuus vanhaa ja kuollutta, ei ole kristinusko 
dogmisysteemiä eikä määrättyä kirkkoa, vaan 
molemmat ovat elävää todellisuutta. Suomen 
kansan pakanuus on ikivoimaista väinämöisvii- 
sautta, se on niitä suuria psykologisia voimia 
näkymättömässä maailmassa, niitä elämän ihan- 
teita ja niitä sankarikuvia, joiden takana ovat 
elävinä muinaiset henkipersonallisuudet, Väinä- 
möiset. Ilmariset, Lemminkäiset: Väinämöis- 
voimien takana Väinämöinen, koko Suomen 
muinainen viisaus personoituna. Samalla ta- 
valla on kristinuskon takana todellinen, elävä, 
psykologinen voima näkymättömässä maail- 
massa, Jeesuksen Kristuksen mahtava voima ja 
sen takana Jeesus Kristus henkisenä personalli- 
suutena. 

Ja sentähden meidän täytyy kysyä, niinkuin 
alussa kysyimme, tuleeko meidän valita vanha 
pakanuus vaiko uusi kristinusko? Mitä meidän 
tulee valita? Ja kysymykseemme meidän täy- 
tyy saada vastaus, sillä kuten sanoimme, vielä 
kristinusko ei ole valittu. Onhan historiallinen- 
kin tosiseikka, että kun Suomen kansa tuli kris- 
tityksi, ei se tiennyt, mitä kristinusko oli, ei se 
vapaaehtoisesti valinnut kristinuskoa paka- 
nuutta etevämpänä elämänoppina. Kohtalon pa- 
kosta kansamme silloin tuli kristityksi, mutta 
nyt kansamme eteen tulee aika, jolloin valinta 
on tapahtuva. Tulee aika, jolloin kansaltamme 
kysytään, tahtooko se vapaaehtoisesti ruveta 
seuraamaan Jeesusta Kristusta, sillä muuta to- 
dellista kristinuskoa ei ole. Ja silloin kansamme 
on ymmärtävä, että kristinusko ei olekaan pa- 
kanuuden vastakohta, vaan pakanuuden jatkoa. 
Tie kristinuskoon kulkee pakanuuden kautta. 
Jaloimmassa itsessään jokainen ihminen ja jo- 
kainen kansa on pakana.    Tähän jaloimpaan it- 
 

seen jokaisen täytyy eläytyä, ennenkuin hänestä 
voi tulla Kristuksen seuraaja. Suomen kansan, 
joka ei ole elänyt loppuun jaloa pakanuuttaan, 
vaan jonka sydämessä pakanuuden viisaus syr- 
jäytettynä elää, Suomen kansan tulee käydä 
Kristuksen luo pakanuutensa kautta. 

Tämä tapahtuu siten, että me suomalaiset 
omaksumme sen kalevalaisen maailmankatso- 
muksen, sen teosofisen elämänymmärryksen, 
joka hiljaa hiipii meidän sydämiimme. Silloin 
valmistumme vapaaehtoisesti omaksumaan kris- 
tinuskon, joka ei ole kirkkoa eikä dogmeja, 
vaan ainoastaan elävää elämää, ainoastaan kul- 
kemista Jeesuksen Kristuksen jäljissä. Silloin 
annamme muinaiset sankarikuvat sydämissäm- 
me kasvaa ja kehittyä. Silloin Väinämöinen, 
Ilmarinen, Lemminkäinen ja muut sankarit 
meidän kauttamme omaksuvat, mitä kristinus- 
kossa on pakanuutta korkeampaa. Silloin emme 
tee väkivaltaa kenellekään. Riemumielin Väi- 
nämöinen meissä tervehtii Kristusta siinä, missä 
Kristus on suurempi. Ja Suomen kansamme 
luo sivistyksen semmoisen, jossa väinämöisvii- 
saus vaikuttaa, samalla kun kansan yksilöt 
yrittävät kulkea Jeesuksen Kristuksen jäljissä. 
1917:158—163,  190, 

Suomen Nuorison Liiton äänenkannattaja 
»Pyrkijä» julkaisi viime numerossaan kirjotuk- 
sen otsakkeella »Kalevala ja kirjallisuuden his- 
toria ensi talven kotiopintoaineiksi.» Kaleva- 
lasta sanotaan siinä: 

»Ja tällä hetkellä, jolloin Suomen vastaisia 
kohtaloita kirjotetaan, on Suomen nuorison tär- 
keimpänä tehtävänä tutustua suomalaisen sivis- 
tyksen perustaan, Kalevalaan. Siitä voimme 
imeä sitä kansallishenkeä, jota nyt niin kipeästi 
tarvitaan. 

»Kalevalaa tunnetaan oikeastaan liian vähän. 
»Se ei ole suomalaisille läheskään sen arvoi- 

nen kuin kreikkalaisille oli Homeron runot. Ja 
yhtä läheinen sen pitäisi olla. 

»Ensi talvena siis Kalevalaa oppimaan! Tul- 
koon se kirja Suomen nuorisolle yhtä rakkaaksi 
kuin se on maamme parhaimmistolle! 

»Kalevalaa olisi opittava suoraan Kalevalasta, 
eikä mistään lyhennetystä laitteesta, sillä ne ei- 
vät ole sen arvoisia. Tarvitaan vain kykenevää 
lukujen johtajaa. Luullakseni jokainen kansa- 
koulunopettaja voikin Kalevalan lukua ohjata, 
sillä kaikkihan me olemme seminaarissa Kale- 
valaan innostuneet. 

»Kalevalaa ei voisi kotiopintolukuaineeksi ot- 
taa aivan samoin kuin muita aineita. Ensin 
olisi lyhyesti tutustuttava Kalevalan historiaan, 
sitten opittava tarkoin Kalevalan runomitta, sen 
rytmi, kaunistuskeinot ja niistä johtuva sana- 
rikkaus. Oudot sanat selvitettäisiin lukiessa. 
Koko kirja olisi käytävä läpi harjotustilaisuuk- 
sissa, mutta vain valitut kohdat annettaisiin ko- 
tiläksyksi. Kauneimmat pätkät tulisi oppia 
ulkoa. Täten varmasti voitaisiin kalevalaista 
henkeä kasvattaa nuorisossa.» 

Tästä ehdotuksesta semmoisenaan ei ole sa- 
nottava muuta kuin hyvää. Teosofit voivat yl- 
peillen viitata siihen, että he jo kauan aikaa 
ovat tunteneet Kalevalan arvon ja kehottaneet 
sitä tutkimaan. Teosofinen nuorisoliitto ja mo- 
net teosofiset looshit ovatkin kokouksissaan lu-
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keneet Kalevalaa ja punninneet sen sisältöä, ko- 
ettaneet sitä ymmärtää ja tunkea sen henkeen. 
Ja monen monta teosofista esitelmää on Kaleva- 
lasta pidetty. Että tämä Kalevalaan syventy- 
mishalu nyt alkaa levitä muuallekin kansassa, 
saattaa osaltaan olla seurauksena siitä intensii- 
visestä ajatustyöstä, mitä teosofit ovat vuosien 
vieriessä tehneet. 

Olisin niin mielellään suonut, että »Pyrkijä» 
olisi edes viitannut teosofisiin Kalevala-selityk- 
siin ja esim. »Kalevalan avaimeen». Mutta eh- 
kei »Pyrkijä» tunnekaan koko sitä puolta asi- 
asta. Silloin täytyy surkutella aukkoa sen si- 
vistyksessä ja toivoa, että se pian täytettäisiin. 

Sillä epätietoista on, voiko Kalevala sellaise- 
naan herättää kestävää innostusta Suomen nuo- 
risossa. Niin kauan kuin sitä kaunotieteellises- 
ti jaksaa ihailla, niin kauan innostus kyllä kes- 
tää — mutta sekin innostus herää vain valituis- 
sa. Mutta jollei nuoriso pääse selville siitä, et- 
tä Kalevala on arvokas kirja paljon syvemmäs- 
säkin merkityksessä, että sillä on arvonsa mei- 
dän omalle nykyiselle elämällemmekin, ei sen 
innostus kauan kestä. Pian Kalevala silloin 
muuttuu vanhanaikuiseksi lorukir jaksi, täynnä 
kauniita satuja, mutta myös luonnottomia mieli- 
kuvia, ja nuorison mieli kääntyy uudempaan ja 
tuoreempaan kirjallisuuteen. 

Kuinka toista taas, jos nuoriso — kuten mei- 
dän teosofinen nuorisomme — herää ymmärtä- 
mään, että Kalevalan vanhat tarut ovat myste- 
riokieltä, että niitä voi tulkita, että niissä on 
korkea ja henkevä sisältö! Silloin Kalevala 
käy todella rakkaaksi kirjaksi, oppaaksi, johon 
käy käsiksi yhä uudestaan ja uudestaan. Kaik- 
kien, jotka nyt tuntevat sekä teosofisen kirjalli- 
suuden olemassaolon että Suomen Nuorison Lii- 
tolle tehdyn ehdotuksen ja kehotuksen, tulisi 
huomauttaa nuorille, kun Kalevalasta on kysy- 
mys, että heidän välttämättä on tutustuttava 
teosofiseen selitystapaan ja esim. »Kalevalan 
avaimeen». 

Ei riitä yksin seminaari-sivistys Kalevalan to- 
delliseen ymmärtämiseen!     1917:296—298, 

Karjala lahjotti meille Kalevalamme ks Suo- 
mi    1918:127—128, 

kansamme kalevalaisen menneisyyden — — — 
tutkiminen ks R-R    1920:344—348, 

puhutaanhan Kalevalassakin verensulku-sa- 
noista ks telepatia 1923:37, anteeksianto 1923: 
83—86, 

varsinaiset Kalevala-harrastukseni alkoivat 
1912. ks P. E. VII    1924:229—230,    1928:41—43, 

meidän suomalaisina aito kalevalaiseen tapaan 
tulee antaa korkein arvo tiedolle ks Suomen 
tulevaisuus 1928:208, 

olenpa muutamien sekä oppineiden että op- 
pimattomien kauhuksi nimittänyt Kalevalaa py- 
häksi kirjaksi, ks raamattu    1929:124, 

Kys. Onko joku sivuuttanut kokematta ih- 
misen ensimmäisen vihkimyksen, josta kerro- 
taan Kalevalan 14:ssa runossa? Jos on, niin 
kuka? 

Vast. Kalevalan 14:ssa runossa kerrotaan 
niistä ansiotöistä, joita tulee suorittaa, ennen- 
kuin voi viettää häänsä Pohjolan immen kans- 
sa.    Häät kuvaavat vihkimystä,  ansiotyöt  puh- 
 

distuksen tietä. Lemminkäinen ei onnistunut 
ansiotöiden suorittamisessa, Ilmarinen sitä vas- 
toin onnistui. Ei kukaan voi tulla vihityksi, el- 
lei hän ole kulkenut puhdistuksen tietä. Olen 
asioita koettanut kuvata kirjassa »Kalevalan 
avain». 1930:80, 
ks haltia    1930:178. 

Kalevala-looshi 1907:274, 1912:151, 248, 1913: 
107, 168, 262, 1919:91. 

Kalevala-Veljet.    1928:141—142, 288. 
Kalevainen     1913:215. 
Kalijuga 
Kali Juga (nykyinen pimeä »rauta-aika») al- 

koi silloin, kun ks Merkit taivaalla.    1910:79, 
Kys. Onko Intiassa vuosiluku sama kuin 

Europassa? 
Vast. Länsimaalaisen sivistyksen kanssa 

Englanti on vienyt Intiaan kristillisen ajanlas- 
kunkin. Mutta muhamettilaiset, joita Intiassa 
on paljon, kirjottavat tänä vuonna v. 1331. 
Brahmiineilla taas on oma ajanlaskunsa; sen 
mukaan on tänä vuonna Kalijugan vuosi 5015. 
Muuan kalenteri ( T i r u k k a n d a  P a n e h a n -  
ga), joka ilmestyi v. 1887, laskee, että sinä 
vuonna oli maailman (aurinkojärjestelmän) 
synnystä kulunut 1,955,884,687 vuotta.    1913:358, 

Vuonna 1898, jolloin Salaisen Opin mukaan 
Kali-jugan eli »pimeän rautakauden ensimäi- 
set 5000 vuotta päättyivät helmikuun 18 p:nä 
1915:410, 

hindulaisten laskujen mukaan kalijugan en- 
simäiset viisi tuhatta vuotta loppuivat ks mur- 
roskausi    1927:215—218,    1929:270, 

ensimäinen kalijugan eli mustan aikakauden 
perioodi 1930:127—129. 

Kali-jumalattaren pimeä palvelus saa vaatia 
ihmisuhreja, ks Buddha    1919:215. 

Kalki Avataara ks myös Avataara    1929:173. 
Kallinen,  Yrjö    1912:152,  305, 
K i e r t ä v ä  t e o s o f i n e n  p u h u j a .  Teo 

solisen Seuran kiertävänä esitelmöitsijänä ja 
looshiauttajana toimii kolmen kuukauden aika- 
na lokakuun 1 p:stä lukien herra Yrjö Kallinen, 
Oulun Aatto-looshin innokas ja teosofista 
maailmankatsomusta tarkoin tunteva puheen- 
johtaja. Toivomme hänelle kaikkea menestys- 
tä matkoillaan ja loosheille paljon hyötyä hä- 
nen toiminnastaan!    1913:416, 

Useissa Suomen kaupungeissa on vieraillut 
herra Yrjö Kallinen, jonka Suomen Teosofi- 
nen Seura on ottanut kiertäväksi puhujaksi. 
Hämmästyksellä on yleisö oppinut tuntemaan 
miehen, joka selvällä järjellä ja avomielisellä, 
sydämellisellä tavalla osaa esittää teosofian sa- 
nomaa. 1913:461, 515, 

Kilpuasta kirjotetaan meille: » — — —  T.k. 15 
—16 päivinä vieraili luonamme Herra Yrjö Kal- 
linen.    Todella    virkistävää    ja    kohottavaa oli 
meille hänen käyntinsä. — — —  yhden julkisen 
luennon.    Kuulijoita    oli   kenties   noin    80—90 
henkilöä. — — — 1914:45—47, 

S a v o n l i n n a s s a k i n  on alku teosofisen 
työn hyväksi tehty. Marraskuussa viime vuon- 
na, herra Yrjö Kallisen esitelmätilaisuuden jäi-
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keen perustettiin näet pienoinen teosofinen lu- 
kupiiri, joka    1914:508, 
ks Punaisen ajan    1918:95—96. 

Kallio, August    1906:30, 207. 
K a l l i o n ,  jolle hän voi temppelinsä rakentaa, 

ks. itsetunto    1911:46, 
Tämä on kallio, jonka päälle rakennamme, ks 

Sinnett    1913:110, 
Kristus on kulmakivi, suuret vapahtaja-olen- 
not,  Jeesus  Kristus  ensimäisenä,  se  kallio,  jo- 
hon kaikki täytyy rakentaa, ks I. T. J. 1926:244 
—247. 
Kallis 

Semmoinen yksimielisyys on kuin kallein 
helmi kuninkaan kruunussa, sillä ks usko 1909: 
138. 

Jokainen semmoinen puhe on kallis minun 
sydämelleni ks vanhus 1916:383. 

Kamensky, Anna. 1908:62, 347, 1910:128, 1911: 
186, 346, 395, 1912:10, 53, 101, 198, 247, 248 450 
1913:216, 220, 292, 359, 423, 

Venäjän T. S:n ylisihteeri, neiti Anna Ka- 
mensky on julkaissut 83 sivua käsittävän bros- 
hyyrin M a d a m e  A n n i e  B e s a n t  et 
la c a m p a g n e  e l e c t o r a l e ,  jossa hän 
selväpiirteisellä ja lämminhenkisellä tavalla 
puolustaa Annie Besantia kaikkia viimevuotisia 
syytöksiä vastaan ja näyttää niiden perusteetto- 
muuden.    1913:425, 461, 

Venäjän T. S:n ylisihteeri, neiti Anna Ka- 
mensky vieraili Helsingissä erään sihteerinsä 
neiti Pavlinovin seurassa marraskuun 15 ja 16 
p:nä. Lauantai-iltana oli sangen tunnelmikas 
perhe-iltama Bulevardilla ja sunnuntaina nti 
K. luennoitsi Uusmaalaisen Osakunnan talolla 
saksaksi »Kauneuden tehtävästä», jossa tilaisuu- 
dessa sitäpaitsi rouva Olga Salo lausui Schille- 
rin runon »Das Bild von Sais» ja Oskar Meri- 
kanto esitti pianokappaleen. Iloista oli taas ta- 
vata sydämellisiä venäläisiä teosofeja, ja mar- 
raskuun 27 ja 28 p:nä vieraili puolestaan jouk- 
ko suomalaisia teosofeja venäläisten luona Pie- 
tarissa.    1913:472, 1916:191—192, 1918:20, 

Kesä—heinäkuun aikana vieraili Helsingissä 
kaksi yhtä kaivattua kuin tervetullutta vanhaa 
teosofista ystävää: Venäjän T. S:n ylisihteeri 
neiti Anna K a m e n s k y  ja hänen sihteerin- 
sä neiti C e c i l e  H e l m b o l d t .  He olivat iloi- 
sia mieleltään ja rauhallisia sielultaan kuten en- 
nenkin — ja kuten teosofein sopii, — huolimat- 
ta siitä, että olivat täydellisesti ottaneet osaa 
Venäjän kansan raskaaseen kohtaloon ja viime 
vuosina kärsineet monenlaista puutetta ja kur- 
juutta. He uskoivat järkähtämättä Venäjän 
kansan tulevaan sivistystehtävään ja pitivät ny- 
kyistä tilannetta ohimenevänä synnytystuska- 
na. Heidän käteiskassansa oli tietysti melkein 
olematon, joten olimme tilaisuudessa »toteutta- 
maan veljeyttä käytännössä». Sain heitä var- 
ten parilta ystävältä, E. P:ltä ja K. T:ltä. kum- 
paiseltakin Smk. 500:— ja annoimme Ruusu- 
Ristin varoista heille etukäteen kaksituhatta 
markkaa, toivossa, että seuramme jäsenet syk- 
syllä peittäisivät siten syntyneen aukon. Ne 
ruusuristiläiset, jotka kykenevät ja tahtovat, voi- 
vat siis lähettää avustuksia rouva Hilda Pihla- 
jamäelle, os. Mariankatu 28. Helsinki, mainiten 
samalla,  että  rahat  käytetään  venäläisten  vel- 
 

jien auttamisesta syntyneen aukon täyttämisek- 
si. Tietysti muiltakin tämän aikakauskirjan lu- 
kijoilta, jotka hyvään työhön tahtovat ottaa 
osaa, ovat avustukset sydämellisesti tervetul- 
leita! 1921:325—326, 1924:118. 

Kamino-Kuni    ks Oomotoliike 1927:379. 
Kamppuri, Uuno 1913:55, U. K: Mitä on 

i t ä m a a l a i n e n   f i l o s o f i a      1913:311, 
Kangasniemi    1929:46, 136. 
Kangur, J u l i u s  
Olen vastaanottanut seuraavan kirjeen, jonka 

ilolla tässä julkaisen ja jonka sisällön suljen 
niiden suosioon, jotka jotakin voisivat tehdä 
siinä esitetyn ajatuksen toteuttamiseksi: 

»K. Herra Toimittaja! — — — Julius Kangur 
1919:156—157. 

Kannatusliitto 
[*Tähän kerätty tiedot seuraavista yhtymis- 

tä:] » T a l o u d e l l i n e n  K a n n a t u s y h -  
d i s t y s » ;  » T e o s o f i e n  T o i m e e n p a n e v a  
Komitea»; R u u s u - R i s t i n  Kannatus- 
l i i t t o ;  R u u s u - R i s t i n  O m p e l u r y h -  
m ä. 

Enemmän v a r o j a  T e o s o f i s e l l e  
S e u r a l l e .  Vuosikokouksessa huhtik. 8 p:nä 
perustettiin »Taloudellinen Kannatusyhdistys» 
T. S:lle ja asetettiin komitea sääntöjä laatimaan. 
Komitea on nyt lopettanut työnsä, laatinut 10 
ytimekästä pykälää ja lähettänyt ympäri paine- 
tun kiertokirjeen ja säännöt. Varmasti tämä 
uusi yritys tulee menestymään ja kantamaan 
runsaita    hedelmiä.    1912:248, 

T a l o u d e l l i n e n  k a n n a t u s y h d i s -  
tys. Touko—Kesäkuun vihkossa mainitsimme, 
että tämänlaatuinen yhdistys perustettiin vii- 
me vuosikokouksen yhteydessä tarkotuksella 
hankkia varoja teosofiselle työlle Suomessa. 
Komitea, joka hoitaa yhdistyksen asioita, on 
nyt lähettänyt ympäri T. S:n loosheille ja irto- 
jäsenille sieviä ja mukavia pahvisia säästölaati- 
koita säännöllistä rahankeräystä varten. Laati- 
kossa en neljän teosofisen työntekijän kuvat ja 
raha-aukon alla on seuraava runo: »Soisin Suo- 
meni hyväksi, Maani armas mainituksi, Kansa- 
ni kohonneheksi. Heränneiksi heimon lapset.» 
Säästölaatikko voi seistä pöydällä tai piirongil- 
la — näkyvällä paikalla, niin että se joka päivä 
tulee muistetuksi kulta-, hopea- tai kuparipen- 
ningillä. Kerran kuukaudessa (7 p:nä) se tyh- 
jennetään ja rahat jätetään paikalliselle kerää- 
jälle, joka lähettää ne komitean rahastonhoita- 
jalle. Jos ei paikallista kerääjää ole, on rahat 
lähetettävä suoraan komitean rahastonhoitajalle. 
Jos varoja ei ole paljon kertynyt yhdessä kuu- 
kaudessa, voi tietysti lähetys tapahtua harvem- 
min. Komitea hoitaa karttuneita varoja ja yli- 
sihteerinä yksin on oikeus niitä käyttää teoso- 
fisen asian edistämiseksi, ollen komitealle tili- 
velvollinen. Ken tahansa asianharrastaja saat- 
taa liittyä tähän taloudelliseen kannatusyhdis- 
tykseen pyytämällä itselleen säästölaatikon ja 
säännöt komitean puheenjohtajalta tai rahaston- 
hoitajalta. Puheenjohtaja on herra E. E. Hap- 
ponen (Helsinki, Korkeavuorenkatu ) ja ra- 
hastonhoitajana on rouva Laina Helle (Helsinki, 
Bulevardi  7).    Koska  aikomus  on  käyttää va-
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roja suorastaan teosofisen propagandatyön 
edistämiseksi, tarjoutuu tässä tilaisuus avusta- 
maan niille, jotka pitävät suotavana, että Suo- 
men kansa tutustuisi teosofiseen maailmankat- 
somukseen.    1912:401, 

» T a l o u d e l l i n e n  k a n n a t u s y h d i s -  
tys». Lisäselitykseksi toimittajan selostukseen 
»Tietäjän» viime numerossa ylläm. yhdistyk- 
sestä, pyydän saada lukijaa vaivata parilla sa- 
nalla. 

Kuten tunnettua, laati tätä yhdistystä varten 
viime (ei virallisessa) vuosikokouksessa valittu 
komitea sääntöehdotuksen ja lähetti sen looshi- 
en tarkastettavaksi ja muutettavaksi, jos niin 
hyväksi nähdään. 

Ne looshit, jotka sääntöehdotuksen ovat pala- 
uttaneet, eivät ole tehneet siihen mitään muu- 
tosehdotusta, mutta on sentään loosheja, jotka 
eivät ole komitean olemassaoloa tunnustaneet. 
Mutta kun komitean takana on sentään suurin 
osa loosheja, päätti komitea ylläsanotun joh- 
dosta syksyllisessä kokouksessaan seuraavaa: 

»Kun komitea ei ole saanut kaikkien looshien 
yhteistä hyväksymistä sääntöehdotukselleen, 
päätti kokous olla niitä lähettämättä johtokun- 
taan hyväksyttäväksi, olletikin, kun ne looshit, 
jotka eivät ole sääntöjä hyväksyneet, eivät ole 
silti antaneet niihin mitään oikaisuehdotusta, 
mutta sensijaan ovat antaneet ymmärtää, että 
komitea ei ole muodostunut virallisessa vuosiko- 
kouksessa, eikä ole siis heille tunnettu. Sensi- 
jaan katsoi komitea voivansa toimia sen päätök- 
sen perusteella ensi vuosikokoukseen asti, mikä 
komitean suhteen tehtiin vuosikokouksen yhtey- 
dessä olevassa jälkikokouksessa ja jossa komitea 
juuri muodostui. 

Päämiehekseen ja viralliseksi välittäjäkseen 
valitsi komitea Ylisihteerin, sekä perustaa se 
kaiken nimellisen toimintansa viimeksi maini- 
tusta kokouksesta pidetyn pöytäkirjan 2 pykä- 
lään. 

Nimekseen ottaa komitea nyt: » T e o s o f i e n  
T o i m e e n p a n e v a  Komitea». 

Kuten siis ylläolevasta käy selville, toimii ko- 
mitea ensi vuosikokoukseen saakka sellaisena 
komiteana, kuin mikä se nyt sinään on, ja val- 
voo niitä toimia, joita sillä on kunnia hoitaa nii- 
den Teosofisen Seuran jäsenten palvelijana, jot- 
ka jollakin tavalla tahtovat viedä eteenpäin nii- 
tä pyrkimyksiä, joista mainitaan viime (ei viral- 
lisen)  vuosikokouksen pöytäkirjan 2 pykälässä. 

Sitte vielä pyydän saada huomauttaa, että jos 
kellä on jotain muistuttamista komitean toimin- 
taa vastaan, on se tehtävä minulle, komitean pu- 
heenjohtajalle, eikä suinkaan kenellekään toi- 
selle henkilölle. Komitea tahtoo kyllä itse vas- 
tata toiminnastaan, sillä se toimii ihan itsenäi- 
sesti, jos kohtakin yllämainittujen ohjeiden pe- 
rustalla. 

Rahat laatikoista ovat lähetettävät Y l i s i h -  
t e e r i l l e .  (Helsingissä mukavuuden vuoksi 
rahastonhoitajalle, rva L. Hellelle, Bulev.k. 7). 
Lähetyksistä tehdään tili »Tietäjässä», jolloin 
Julaistaan laatikon numero ja saapuneen sum- 
man suuruus. 

Kaikella kunnioituksella E. E. H a p p o n e n .  
Kapteenink. 26, porr. G. Helsinki    1912:501—502. 
 

T e o s o f i s e n  T o i m e e n p a n e v a n  Ko- 
m i t e a n  toimesta alotti Ylisihteeri luentosarjan 
ks P. E. VIII 1913:53—54 

T e o s o f i s e n  t o i m e e n p a n e v a n  ko- 
m i t e a n  r a h a n  h a n k i n t a  on viime 
vuoden aikana tuottanut seuraavat tulokset: — 
— — Kuten tunnettu nämä varat ovat ylisihtee- 
rin käytettävissä propagandatarkotuksia varten 
ja tehdään niistä tili vuosikokouksessa. 1913: 
55, 168, 

Teos. K a n n a t u s l i i t t o  toimeenpani 
matineen ks P. E. VIII 1913:358—359, 

Teos. k a n n a t u s l i i t t o  pyytää täten il- 
mottaa, että niiden T. S:n jäsenten, jotka kierto- 
kirjeen saatuaan hyväntahtoisesti ovat lupautu- 
neet avustamaan propagandarahaston hyväksi 
toimeenpantavia myyjäisiä, tulisi lähettää työn- 
sä ja muut lahjotuksensa ennen maalisk. 15 
p:ää osotteella rouva L a i n a  Helle, Äggel- 
by,   T e o s o f i n e n   P ä ä m a j a .  

Samalla huomautetaan että muutkin asian- 
harrastajat voivat ottaa osaa tähän teosofiseen 
työhön valmistamalla käsitöitä ja lähettämällä 
muita lahjotuksia. Lähempiä tietoja haluava 
kirjottakoon edellämainitulle osotteelle. 1914: 
96, 148, ks P. E. VIII 1914:193, 

S. T. S:n K a n n a t u s l i i t t o .  Sen johdosta, 
että kassan- ja taloudenhoitaja kesäkuussa on 
muuttunut, pyydämme, että kaikki ne, jotka jo- 
ko avustus- tai muissa asioissa kääntyvät Teos. 
Kannatusliiton puoleen, eivät enää osottaisi lä- 
hetyksiään R o u v a  L a i n a  H e l t e e l l e ,  
H:ki, Bulevardi 7, vaan lähettäisivät ne osotteel- 
la: H a r a l d  Tanner, Äggelby, T e o s o f .  
P ä ä m a j a .  Tarkistuksen vuoksi kehotamme 
kaikkia, jotka lähettävät rahaa tai muuta, pyy- 
tämään kuittia, ja niitä, jotka lähettävät rahaa 
säästölaatikoista, samalla ilmottamaan nimensä 
ja laatikon numeron, sekä kaikkia looshien 
puheenjohtajia jos mahdollista lähettämään luet- 
telon kaikista niistä jäsenistä, joilla on laatik- 
ko käytettävänään, niiden nimet, osotteen ja nu- 
meron. S. T. S:n K a n n a t u s l i i t t o  1914: 
312, 360, 416, 

Teos. K a n n a t u s l i i t t o  toimeenpani lo- 
kakuun 18 p:nä Olympia teatterissa erittäin on- 
nistuneen matineen S u o m e n P u n a s e n R i s -  
tin hyväksi. Puhdas tulo nousi Smk:aan 204: 
68.    1914:463,  1915:48,  144,  192, 

Luennot.ovat olleet T. S. Kannatusliiton jär- 
jestämiä ks P. E. VIII 1915:254, 408, 

Tuskinpa minulta sentään tänä vuonna olisi 
kirjaa syntynyt, ellei Teosofinen Kannatusliitto 
huhtikuussa olisi valmistanut minulle iloisen yl- 
lätyksen lahj ottamalla minulle tuhannen mar- 
kan suuruisen stipendin Kalevala-kirjan kirjot- 
tamista varten, ks P. E. XII Kalevalan Avain 
1916:245, 

T e o s o f i n e n  k a n n a t u s l i i t t o .  joka 
alussa toimi »toimeenpanevan komitean» nimel- 
lä, sai nykyisen nimensä T. S:n hallinnolta v. 
1913. Jäsenet, jotka haluavat lähempiä tietoja 
kannatusliiton työstä ja tarkotuksesta, kehote- 
taan lukemaan viime vuosien kokousten painet- 
tuja pöytäkirjoja. V. 1913 pöytäkirjassa on se- 
lonteko siv. 9 ja 10, v. 1914 siv. 3 ja 4, v. 1915 
siv. 3—5. Kannatusliiton työtä voi edelleen 
avustaa esim. ompelutöillä. 1916:429, 431, 1917: 
52, 
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O i k a i s u .  V. H. V:n kirjotuksessa »Uusia 
ehdotuksia» on näin kuuluva lause: ». . .että 
esim. Idän Tähden kirjasten kustantamista ei 
voisi teosofisilla kustannusvaroilla avustaa, ku- 
ten eräitä teosofisia kirjoja. . .» Pyydämme ys- 
tävällisimmin huomauttaa, että jos »kannatus- 
varoilla» tarkotetaan Teosofisen Kannatusliiton 
varoja, on lisäys »kuten eräitä teosofisia kirjo- 
ja» erehdyttävä. Kannatusliiton varoilla ei ole 
tähän saakka avustettu yhdenkään Teosofisen 
kirjan kustantamista. 

T. S. K a n n a t u s l i i t o n  j o h t o k u n t a .  
1917:100, 387—388, 

T. S. Kannatusliiton varojen asettamisesta yk- 
sinomaan hallinnon käytettäviksi, ks P. E VII 
1917:391—392, 

S u o m e n  T. S:n K a n n a t u s r a h a s t o n  
s i h t e e r i k s i  on hallinto valinnut herra J. 
A. Tukiaisen, os. Vuorimiehenkatu 27, Helsinki. 
Hänen puoleensa on käännyttävä Kannatusra- 
hastoa koskevassa kirjeenvaihdossa.    1917:436, 

T. S:n Kannatusliiton toimeenpanemat ks 
P. E. IX 1921:319, 

Sitä vastoin jonkunlainen kannatusliitto saat- 
taa olla paikallaan, ks R-R 1921:395—396, 

Yllämainitulla tavalla syntynyt asiamies- 
joukko muodostaa vapaaehtoisen R u u s u -  
R i s t i n  K a n n a t u s l i i t o n ,  jonka toimin- 
nan ei tarvitse rajoittua ensi vuoteen, vaan jos- 
ta Neuvosto päinvastoin toivoo muodostuvan va- 
kituisen ja pysyväisen, alati laajenevan ja kas- 
vavan Ruusu-Ristin Kannatusliiton. ks R-R 
1921:451, 

R u u s u - R i s t i - s e u r a n  j ä s e n i l l e  ja 
y s t ä v i l l e !  Kuten kaikki tiedämme, kaipaa 
R-R-seuramme nykyään meidän jokaisen uhrau- 
tuvaisuutta. Kaikki emme kykene henkisesti 
auttamaan, mutta jokainen meistä voi omalta 
kohdaltaan tehdä muunlaista työtä seuramme 
hyväksi.’ Tätä ajatellen olemme me, osa H:gin 
looshin jäsenistä, perustaneet ompeluryhmän, 
joka voimiensa mukaan jatkuvasti työskentelee 
R-R:n taloudellisen aseman hyväksi. Tarkoi- 
tuksemme on saada toimeen ensimäiset myy- 
jäiset jo tulevan joulukuun alkupuolella, jos 
suinkin saamme töitä tarpeellisen määrän val- 
miiksi. Sentähden kehoitamme kaikkia niitä 
R-R:n ystäviä, jotka tahtovat joko töillään tai 
suoranaisilla raha-avustuksilla edistää ryhmäm- 
me tarkoitusta, lähettämään lahjansa viimeis- 
tään joulukuun ensimäisellä viikolla osoitteel- 
la Rva Katri Thesleff, H:ki, Uudenmaank. 11. 
R.-R:n O m p e l u r y h m ä   1921:573, 

R u u s u - R i s t i n  i l t a m a  ynnä myy- 
j ä i s e t  joulukuun 8 p:nä klo puoli 8 illalla 
Bulevardin 7:ssä muodostui tunnelmikkaaksi, 
virkistäväksi ja Ruusu-Risti-seuran taloutta 
edistäväksi tilaisuudeksi. Pikkuarpajaisissa 
voitti punapukuisen nuken, joka oli arpajaisten 
ainoa voitto, muuan rouva, joka oli nähnyt sa- 
mansuuntaisen unen edellisenä yönä. Ruusu- 
Ristin Ompeluryhmä ansaitsee suuret kiitokset 
uhrautuvasta työstään. 1921:636, 1922:32, 1926: 
160, 304, 331, 1927:164, 212, 1931:332, 366, 

[* Ote J. R. H:n kirj. K e s ä k u r s s i t ]  Kun 
Pekka Ervast oli aikeissa vetäytyä syrjään, an- 
tautua kirjalliseen, ehkäpä kaunokirjalliseen 
työhön, niin meikäläisissä heräsi   kysymys: eikö 
 

Pekka Ervastin olisi sittenkin jatkettava teoso- 
fista työtään? Emmekö voisi perustaa vaikka 
jonkunlaisen kannatusliiton hänen työtään tu- 
kemaan? Niin syntyikin Ruusu-Risti-seura 
näissä merkeissä: tukemaan P. E:n työtä. Ja 
eteenpäin on menty, uskossa ja luottamuksessa. 
Vaikeuksia ei ole puuttunut. Työtä olemme 
tehneet. Taloudellisesti emme toistaiseksi ole 
pitkälle päässeet. Johtajallammekin on melkoi- 
set henkilökohtaiset velat. Sellaista se on hen- 
kisen uranuurtajan työ, toistaiseksi. Siitä huo- 
limatta uskomme totuuden voittoon ja teemme 
työtä toivossa. Onhan sanottu: uusi päivä voi 
kaikki muuttaa . . .  1932:235,  239. 

Kannunkoski    1919:32. 
Kansa, kansallisuus, k a n s a l l i n e n  
yksilö tai kansanluokka tai valtakunta, joka 

sortaa, tekee väärin, loukkaa jumalallista oi- 
keuden lakia ja valmistaa itselleen »pahaa kar- 
maa», mutta yksilö, kansanluokka tai kokonai- 
nen kansa, joka kärsii sortoa, ei kärsi syyttä, 
vaan sovittaa vanhaa »pahaa karmaa». Voitta- 
jana on itse asiassa sorrettu, ei sortaja.    1906:75, 

KANSALLINEN KULTTUURI   JA   SUOMEN 
KANSAN TULEVAISUUS. 

»Mitä teosofit sanovat kansallisista riennoista 
ja kansallisesta kulttuurista? Onko heillä esim. 
mitään sanottavaa Suomen kansan tulevaisuu- 
desta? Varmaankaan eivät välitä semmoisista 
kysymyksistä?» 

Vastataksemme perin pohjin tämmöisiin ar- 
veluihin, pitäisi meidän ensin selittää, mitä teo- 
sofia on ja miksikä teosofit, joita tavallisesti 
kutsutaan haaveksij öiksi, suurestikin ovat kiin- 
tyneet kaikkiin kulttuurikysymyksiin. Koska 
tämänlainen selonteko kuitenkin veisi meidät 
liian pitkälle aineestamme ja koska useimmat 
lukijamme jo lienevät selvillä teosofian perus- 
totuuksista, tyydymme tässä lausumaan muuta- 
mia mielipiteitä kansallisesta kulttuurista 
yleensä ja erittäin Suomen kansan tulevaisuu- 
desta. 

Kun puhutaan kansallisista riennoista ja kan- 
sallisesta kulttuurista ja kysytään, mille kannal- 
le teosofit asettuvat, sopii vastata, että tämä 
riippuu asianhaaroista kussakin yksityistapauk- 
sessa. Teosofit uskovat epäilemättä omintakei- 
seen kansalliseen kulttuuriin, mutta heillä on 
oma käsityksensä siitä, mitä kulttuuri on, ja 
heidän käsityksensä saattaa joutua ristiriitaan 
vallitsevan käsityksen kanssa. Jos esim. kult- 
tuurilla käsitetään aineellista hyvinvointia jon- 
kun toisen kansan kustannuksella, silloin teoso- 
fit tuskin innostuvat siitä sivistyksestä. Yhtä 
vähän ihailua herättää heissä semmoinen kult- 
tuuri, jossa tiede ja taide ovat sortovallan ja rik- 
kauden palveluksessa ja jossa köyhät, s.o. kan- 
san suuri enemmistö, ovat kaiken korkeamman 
kulttuurin ulkopuolella. Heidän kulttuuri-ihan- 
teensa on toista laatua. Heidän kansalliset rien- 
tonsa tähtäävät toisaanne. 

Mikä sitten teosofiselta kannalta on kansalli- 
nen kulttuuri? Löytääksemme tähän vastauk- 
sen sopii meidän ensin kysyä: mitä yleensä on 
sivistys?    Onko sivistys sitä, että ihminen osaa
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hienosti käyttäytyä, että hän on korkeasti oppi- 
nut ja osaa keskustella kaiken maailman kysy- 
myksistä? Nämä eivät ole mitään halveksitta- 
via ominaisuuksia, mutta teosofiselta — uskon- 
nolliselta — kannalta ne eivät riitä sivistystä 
määrittelemään. Sillä ollakseen muuta kuin 
ohimenevä ilmiö, ollakseen ikuisesti pätevä si- 
vistyksen täytyy olla elävän ihmishengen omi- 
naisuutta. Sivistyksen täytyy itse asiassa olla 
se keino, millä ihmisen henki ilmottaikse ulko- 
kohtaisessa maailmassa. Raakalaiskannalla ole- 
va ihminen ei ole sivistynyt, sillä hän ei kykene 
tuomaan ilmoille mitään henkistä elämää — ja 
tietenkin hänen henkinen elämänsä on perin 
köyhää. Sitä myöten kuin sivistys kasvaa, kas- 
vaa hengen kyky ilmetä, eli toisin sanoen: kuta 
sisältörikkaammaksi henki kehittyy kokemus- 
ten ja mietiskelyn kautta, kuta enemmän se 
tuo esille salatusta aarreaitastaan, sitä suurem- 
pi on sivistys. Sivistyksen ulkonainenkin mer- 
kitys on täten henkisissä arvoissa, ei aineelli- 
sissa. Teosofi sanoisi: ihminen on sivistynyt sa- 
massa määrin kuin hänen ajatuksissaan, sanois- 
saan ja töissään ilmenee hänen korkeampi mi- 
nänsä. Ja juuri tämä merkitsee, että toinen ih- 
minen on hiukan toisella tavalla sivistynyt kuin 
toinen. Jos ihmiset olisivat aivan rehellisiä 
(kuten ovat kuoltuaan), jolleivät he käyttäisi 
ulkonaista sivistystä oman itsensä peitteenä, sil- 
loin selvästi näkyisi, kuinka pitkällä ovat sivis- 
tyksessä ja silloin he kukaties ryhmittyisivät 
»sivistyneihin» ja »sivistymättömiin» aivan toi- 
sella tavalla kuin nyt. Mutta silloin tulisi 
myöskin paljon kaunista esille: paljon vaihte- 
lua, rikkautta ja viehättävää uutuutta muodois- 
sa, joka nyt uinailee korkeammilla tasoilla. Sil- 
loin olisimme tilaisuudessa puhumaan »yksilölli- 
sestä kulttuurista». 

Sama on nyt laita kansallisen kulttuurin. 
Teosofiselta kannalta kukin kansakunta on yk- 
silö. Näkymättömässä maailmassa elää kansan 
minuus jonkinmoisena yhteisenä ylitajuntana. 
Ja niinkuin ihmisen minällä on kaksi puolta, 
alempi ja ylempi eli personallisuus ja yksilöi- 
syys, niin kansankin minuudessa voidaan erot- 
taa alempi ja ylempi puoli. Jos heitämme 
yleissilmäyksen jonkun kansakunnan oloon ja 
elämään, maahan ja historiaan, tutkien sen 
elintapoja ja kehitystä, saamme kuvan sen 
alemmasta eli personallisesta kansanhengestä. 
Jos taas tahdomme vilaukselta nähdä kansan 
korkeampaa minuutta, silloin meidän täytyy sy- 
ventyä sen hengentuotteihin, sen viisauteen, sen 
erikoisiin henkisiin ja älyllisiin ominaisuuksiin, 
sanalla sanoen sen sivistykseen. Sillä raaka- 
laiskannalla, jolloin vain kansan alempi minä il- 
mottaikse, ei ole sivistystä. Sivistys tulee vasta 
sitä myöten, kun kansan korkeampi henkinen 
minuus pääsee omalla tavallaan vaikuttamaan 
sen ulkokohtaisessa elämässä. Länsimailla on 
n.k. kristillinen sivistys valanut kristityt kansat 
jotakuinkin samaan malliin, samaten kuin yk- 
silötkin. Joskin tällä on voitettu yleinen edis- 
tys muutamissa suhteissa, on se toiselta puolen 
ehkäissyt kansallisen ja yksilöllisen hengen va- 
paata ilmennystä. Jos uusi aika on tuova kor- 
keamman sivistyksen, on sen siis ensinnä mur- 
rettava ne kahleet, jotka estävät eri henkien 
omaperäistä  esiintymistä.    Yksilöiden      täytyy 
 

saada kulkea omia teitään ja samaten kansa- 
kuntain. Ulkonaisen kaavamaisuuden täytyy 
poistua, ihmisten on kääntyminen suuremmalla 
luottamuksella oman itsensä puoleen ja kanso- 
jen on ammennettava oman henkensä tyhjenty- 
mättömistä rikkauksista uusia muotoja kehitty- 
välle kulttuurille. 

Teosofit täten eivät suinkaan ole välinpitä- 
mättömiä kulttuurikysymyksistä, vaan heidän 
ymmärtääkseen kansojen ja ihmiskunnan elä- 
mä ja edistys juuri riippuu siitä, mille kannalle 
ne asettuvat näissä kysymyksissä. Tahtovatko 
edelleen vaeltaa alemman minänsä ohjaamina? 
Tahtovatko edelleen pitää ihanteenaan maallis- 
ta rikkautta ja valtaa, aineellista hyvinvointia, 
sotaista kunniaa j.n.e, vai tahtovatko kääntää 
katseensa korkeampiin? Niin totta kuin yksi- 
löä kohtaa »kuolema», kunnes hän ikuisessa 
elämässä on oppinut omalla hengellään voitta- 
maan kuolemaa, niin totta on sekin kansakunta 
aikansa elettyään häviävä historian näyttämöl- 
tä, joka ei ole oppinut elämään korkeammassa 
tajunnassaan ja sanan uskonnollisessa merki- 
tyksessä luonut sivistystä. Tämä koskee ny- 
kyisiä kristityitä kansoja yhtä paljon kuin kon- 
sanaan pakanallisia. 

Mitä erityisesti Suomen kansaan tulee, riip- 
puu senkin vastainen kohtalo juuri siitä, millä 
tavalla se ratkaisee kulttuurikysymyksen. 
Kohtalon käsi on nyt johtanut kansamme sem- 
moisen taipaleen alkuun, jota sen on kulkemi- 
nen omin päin. Sillä on nyt suuremmat mah- 
dollisuudet kehittymään ja sivistymään kuin mi- 
tä sillä historian tuntemina aikoina on ollut. 
Millä lailla on Suomen kansa käyttävä tätä ti- 
laisuutta hyväkseen? Onko se vain kulkeva 
muiden neuvojen mukaan, vai onko se itseensä 
uskaltava? Oireet toistaiseksi näyttävät, ettei 
se peräti ole kadottanut aito pakanallista itse- 
luottamuksen hyvettä. 

Voisimmeko nyt teosofiselta kannalta sanoa 
jotakin Suomen kansan tulevaisuudesta? Ovat- 
ko teosofit niin käytännöllisiä, että kykenevät 
neuvomaan jotakin tämmöisenä kriitillisenä 
hetkenä?    Katsokaamme. 

Suomalainen kansallinen kulttuuri on toteu- 
tettavissa siinä määrin, kuin Suomen kansan yk- 
silöllinen, omintakeinen henki pääsee läpi tun- 
kemaan koko sen personallisen elämän näkyväi- 
sessä maailmassa. Tämä on selvä, mutta onko 
meillä aavistusta siitä, minkälainen Suomen 
kansan omintakeinen, yksilöllinen henki on? 

Epäilemättä, vastaamme tähän. Sen asian 
selvittämiseksi on jo tehty työtä pitkin viime 
vuosisataa. On tutkittu kansan historiaa, on 
keräilty kansan runoja ja lauluja; Kalevala on 
tehnyt meille tutuiksi kansan muinaisen sivis- 
tyksen sankarit, ja nykyiset kansankirjailijat 
ovat kuvailleet, mitä tunteita tänä päivänä liik- 
kuu kansan povessa. Eikö tämä kaikki ole ku- 
vastanut meille Suomen kansan henkeä? Em- 
mekö tämän nojalla osaa aavistaa, mistä kansan 
sydän on täynnä? Sitä kuusta kuuleminen, 
jonka juurella asunto. 

Suomen kansa on rauhallisen työskentelyn ja 
mietiskelyn kansa. Sen tajuinen sieluelämä 
on tunteiden ja korkeamman, filosofisen ja us- 
konnollisen, järjen tasolla. Sen sydän on hel- 
tyvä, sen ymmärrys janoo viisautta.   Ei se kun-
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nioita ulkonaisia etuja niin paljon kuin sisäisiä 
hengen ominaisuuksia. Sen sankareita ovat tie- 
täjät ja laulajat, sen suurmiehiä sanallaan luo- 
jat. 

Suomen kansa on maata viljelevä ja luonnon 
helmassa elävä kansa. Ei se rakasta suurkau- 
punkien ylen ahkeralta näyttävää, umpimäh- 
käistä ahertamista, vaan sen toiminta on oleva 
tyystin harkittua, vapaasti valittua ja järkevää. 
Ei se ymmärrä ylellistä ulkonaista komeutta, 
vaan sen yhteiskunnallinen ihanne on hiljainen 
perhe-elämä: vieraanvaraiset kodit, ystävälli- 
nen seurustelu, lukuisat kokoukset, joissa poh- 
ditaan yhteisiä kysymyksiä, suuret laulu- ja 
kansanjuhlat, joissa vakavuus ja leikillisyys 
käyvät käsi kädessä. 

Suomen kansan kansallinen sivistys on oleva 
henkistä kulttuuria. Ei tämä kansa kaipaa rik- 
kautta eikä maallista valtaa, vaan sen kaiho on 
tietoon ja taitoon ja viisauden kunniaan. Ei se 
rakasta tiedettä kalliina korutavarana, vaan 
syntyjen syvien tutkijana. Ei se tahdo yliopis- 
toillaan ylpeillä maailman silmissä, vaan se 
tahtoo niistä oppia. Ei se kirkoillaan tahdo ko- 
meilla jumalan edessä, vaan se tahtoo, että niis- 
tä leviäisi väärentämättömän totuuden puhdas 
valo. Ei se papistoa tahdo palvella ulkonaisena 
järjestönä, vaan se korottaa viisaansa ja tietä- 
jänsä papeiksi. Suomen kovaa kokenut kansa 
on todellisuuksien kansa. Se tahtoo rakentaa 
majansa kalliolle, ei vierivälle sannalle. 

Jo kangastaa mieleemme, minkälainen on ole- 
va Väinön kansan tulevaisuus: valtio, jota vii- 
saus johtaa, yhteiskunta, joka tasa-arvoiselle 
oikeudelle perustuu, perhe-elämä, jossa rakkaus 
vallitsee. Jumalalta se rukoilee takaisin vanhat 
tietäjänsä. Taas astuvat Väinämöinen, Ilmari- 
nen ja muut sen keskuuteen oloja järjestämään. 
Eivät he enää pelkää entistä voittajaansa. Se 
Kristus, jonka edellä he pakenivat, oli valepu- 
kuinen sortaja. Nyt he ovat oppineet häntä tun- 
temaan oikeassa muodossaan, nyt he tervehti- 
vät häntä veljenään ja ryhtyvät kaikki yhdessä 
uutta Suomea rakentamaan. 

Oi koittakoon pian se päivä, jolloin ei Suo- 
messa sortoa ole, jolloin ei köyhyyttä ole eikä 
rikkautta! Maa on kaikkien omana ja ahkerat 
kädet sitä viljelevät. Loistossa ja komeudessa 
ei elä kukaan, mutta kukaan ei liioin puuttees- 
sa ja siivottomuudessa. Valoa ja ilmaa on kai- 
kissa kodeissa, puhtaus ja kauneus on ulkonai- 
sen elämän tunnussana. Suurissa laulujuhlissaan 
esiintyy kansa vaihtelevan värisissä kansallis- 
puvuissaan, jokapäiväisissä askareissaan yksin- 
kertaisissa, mutta iloisissa pukimissaan. Tyyty- 
väisyys ja reippaus loistaa nuorten kasvoista, 
vanhojen rypyistä hymyilee viisaus. Säännölli- 
nen työ, kohtuullinen ja maukas ravinto, ter- 
veydelliset olosuhteet ovat murtaneet tautien 
vallan. Kuolemakin odottaa epäröiden ja lähe- 
nee  vasta vanhusta hiljaisin askelin. 

Oi koittakoon pian se päivä, jolloin Suomessa 
ei valhetta ole, ei rakkauden puutetta eikä vi- 
haa! Kirkot ovat edelleenkin kirkkoja, mutta 
jumalanpalvelus ei ole enää sortaja-jumalan le- 
pyttämistä. Nyt niissä kaikuu ylistyslauluja 
elämän antajalle, ilon ja kauneuden luojalle, ja 
niiden saarnastuoleista kuuluu kauas peittämät- 
tömän totuuden sana.    Ikuista helvettiä ei ole, 
 

tarpeettoman murheen ja surun syytä ei ole, nyt 
viskotaan hyvän valtaherruuteen. Lahkolais- 
kiistat ja puolueriidat ovat hävinneet muinais- 
muistojen joukkoon, nyt kilpaillaan vain tosi 
tiedossa ja taidossa. Uskonnollisuus ei ole ul- 
kokultaisuutta eikä pyhyys tyhjää puhetta, sillä 
kaikki pyrkivät hyveissä kehittymään. Rehel- 
lisyys, vilpittömyys, rakkaus, suvaitsevaisuus, 
lempeys, uljas nöyryys ja ahkeruus, kas siinä 
hyveitä, joiden alttarille jokaista kansalaista 
opetetaan uhraamaan ajatuksiaan joka päivä. 

Oi koittakoon pian se päivä, jolloin Suomi 
on nouseva henkiseen suuruuteensa! Päivä, jol- 
loin Suomi pudistaa päältään kaikki näkymättö- 
mät kahleet, vieraat ja omansa! Päivä, jolloin 
se kohoaa ajan aalloista kirkkaana ja luomisky- 
kyisenä kuin muinoinen Ilmatar! Mutta koska 
se päivä koittaa? 

Kuulkaamme, mitä viisaus sanoo: kansa on 
kuin yksilö. Sivistyneet edustavat ymmärrystä, 
eri puolueet, eri ryhmät, eri luokat edustavat 
eri himoja ja haluja ja taipumuksia. Syvät ri- 
vit ovat sydämenä, ja sydämen takaa kuiskaa 
näkymätön henki. 

Kansa kehittyy kuin yksilö. Ymmärryksen 
täytyy etsiä, himojen täytyy luopua, sydämen 
täytyy tahtoa ja tuntea; ja koko ihminen on ole- 
va kuuliainen hengen äänelle. Niin kansassa- 
kin sivistyneiden täytyy etsiä suurten elämän- 
kysymysten ratkaisua, koko kansan yhteistä on- 
nea, puolueiden ja luokkien ja seurojen on luo- 
vuttava etuoikeuksistaan ja rikkauksistaan ja 
omista tarkotusperistään, syvien rivien täytyy 
palavin sydämin tahtoa parannusta ja pelastus- 
ta, ja koko kansan on kuultava niiden ääntä, 
jotka osaavat sille tulkita, mitä sen hengessä 
piilee. 

Kas semmoinen on kansallisen kulttuurin oh- 
jelma. Taivaisia se tavottelee, mahdoton se on 
toteuttaa!    Se on haaveilijan ohjelma. 

Olkoon, mutta se on myös viisauden.    Kehi- 
tyksen tie on kapea, niin yksilön kuin kansan. 
On vain olemassa yksi keino nousta henkiseen 
suuruuteen ja luoda kuolematonta sivistystä! 
 1906:189—192, 

Kys. Mistä johtuu, että kirkollista kristinop- 
pia tunnustavain kansojen sivistys on korkeam- 
malla pakanakansain sivistystä? Miten on ku- 
mottava kirkollista kristinoppia puolustavan yk- 
silön väite: »kristityt eivät tapa lapsiaan ei- 
vätkä tee mitään sellaista raakuutta, mitä paka- 
nat, esim. Afrikan neekerit tekevät, ja sentäh- 
den on lähetyssaarnaajoita lähetettävä Afrik- 
kaan y.m. pakanamaihin?» 

Vast. Kansojen historiassa vallitsee nähtä- 
västi jonkunmoinen tasapainon laki. Ihmiskun- 
nan ilmapiirissä löytyvän, vielä voittamattoman 
pahan takia kaikki kansat eivät nähtävästi 
yhtaikaa nouse kulttuurin huipulle. Sentähden 
sivistys aaltona kulkee maasta toiseen ja kehit- 
tyneemmät sielut sen mukana. Europan nykyi- 
nen kulttuuri ei ole suorastaan kristinuskon an- 
sio, vaikka kristinuskon perustaja sille viittasi- 
kin tien, vaan johtuu siitä, että eteenpäinpyr- 
kivät ja elinvoimaiset sielut ovat ruumistuneet 
europpalaisiin kansoihin. 

Että esim. Afrikan neekerit eivät ole luo- 
neet kulttuuria,   ei   riipu siitä,   ettei   heillä ole
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kristinuskoa (ei muinaisilla sivistyskansoilla- 
kaan ollut tätä autuaaksi tekevää oppia), vaan 
siitä, että heidän kesken ruumistuu parhaasta 
päästä nuoria, kehittymättömiä sieluja. Erit- 
täin suotavaa olisi, että sivistyskansat voi- 
sivat jotain vaikuttaa heidän kehitykseensä. 
Sitä on koetettu kristittyjen puolelta lähetys- 
saarnaajien välityksellä; lähetyssaarnaamisen 
ytimenä on avunannon kaunis aate. Kuinka 
paljon avunannossa on onnistuttu nykyisen jär- 
jestelmän vallitessa, on toinen kysymys. Niin 
paljon »raakuutta» (lapsen murhia ja muuta) 
harjotetaan kristittyjen kesken, että melkein 
tekee mieli kysyä, eikö olisi parempi, että kris- 
tityt ensin ottaisivat maikan omasta silmästään 
j.n.e. 1906:230, 

Koska kansakunnat samoinkuin yksilöt vielä 
ovat kaukana kristuksenkaltaisesta täydellisyy- 
destä ks. isänmaa 1907:24, 

Kaikilla kansoilla on vanhat traditsioninsa, 
joissa — — — kullakin kansalla on ollut oma 
valoisa aikakautensa, jolloin ks Tietäjä 1908: 
6—9, 

Kansan enemmistö käsitti tämän jumalansa 
ulkonaisesti ja ks Agni 1908:27, 

Kys. Eikö olisi suuri edistysaskel ihmiskun- 
nan kehitykselle, jos kansa yksimielisenä kiel- 
täytyisi tekemästä sota-aseita ja menemästä so- 
taväkeen? Eikö tällä siveellisellä pahan vastus- 
tamisella kukistettaisi vastustajia? 

Vast. Se kansa, joka yksimielisenä niin te- 
kisi, olisi todella kulkenut melkoisen matkan 
täydellisyyden tiellä. Mutta missä on se viisas 
ja urhokas kansa?  1908:251, 

jokaisella kansalla on oma suojelusenkelinsä. 
ks lapsi  1910:77, 

Se kansa ei surisi, ei valittaisi, että sitä sor- 
retaan, ks jumala 1910:82—83, 

Suomen kansalle olisi välttämätöntä tulla teo- 
sofisen hengen ja maailmankatsomuksen läpi- 
tunkemaksi. — — — kansamme pääsisi lähem- 
pään yhteyteen salaisen maailman, historiaa ja 
kansojen kehitystä johtavien älyolentojen kans- 
sa, ks itsetunto  1911:3—4, 

lähestymme merkillistä käännekohtaa kanso- 
jen elämässä ks rotukokous 1911:56, 

Odota, kansa, — odotuksessasi et pety! ks Ai- 
kamme  tarve   1911:350, 

Jokainen kansa on huomaava, että se on toti- 
sesti sisimmässä itsessään niin uskonut kuin to- 
tuus on. ks maailmanuskonto 1912:30—31, 

Kansalliset  seurat  vai?   1912:304, 
ks Palomaa  1913:61, 
aikoina, jolloin ihmiskunta ei ollut kansoihin 

lohkaistu ks viisaus  1913:468—451, 
»kansan karttuisa käsi» ks pankki 1914:51, 
Mutta kaikki kansat — kulkekoon heidän 

tiensä kunnian tai nöyryytyksen kautta — tule- 
vat osallisiksi uuden päivän noususta, ks Europa 
1914:255—256,  ennustus   1914:366—367, 

En liioin tiedä, mitä kansallisuutta olen. ks 
Tietäjä  1914:465—466, 

Toimitukselle tulleiden kirjeiden joukossa on 
toisessa kohdassa tätä numeroa luettava kirje, 
joka todella Tietäjän parasta tarkottaen arvos- 
telee Tietäjän sisältöä viime aikoina. Olen tästä 
 

arvostelusta yhtä iloinen kuin kiitollinen ja toi- 
von, että moni muukin lukija lausuisi mielipi- 
teitään ja mahdollisia toivomuksiaan. Koska 
kirjeenvaihtajan koskettelema kysymys on va- 
kavinta laatua, vastaan siihen lyhyesti parilla 
sanalla. 

Hra A. H. toivoo, että teosofiaamme puhallet- 
taisiin enemmän suomalaista henkeä. Joskin 
hän mielestäni menee liian pitkälle leimatessaan 
Tietäjänkin edustamaa teosofiaa »intialaiseksi» 
— koska kaikki todellinen teosofia eli jumal- 
viisaus on aivan yleismaailmallista laatua, — 
ymmärrän kuitenkin hänen toivomuksensa ja 
yhdyn siihen. Teosofia on joka maassa löytävä 
myös oman kansallisen muotonsa, joka ei saa 
erottaa sitä muista kansoista, mutta tekee rik- 
kaan ja siunauksellisen kansainvälisen yhteis- 
työn mahdolliseksi. Uuden elämänymmärryk- 
sen tehtävä ei ole ainoastaan liittää henkisesti 
yhteen muutamia yksilöitä eri kansoista, vaan 
myös vaikuttaa herättävästi ja nostavasti kaik- 
kien kansojen siveelliseen ja henkiseen elä- 
mään. Niin kauan kuin teosofinen maailman- 
katsomus pysyy ulkonaisessa puvussaan yhden- 
muotoisena yli maailman, se kutsuu kokoon 
vain niitä yksilöitä eri kansoista, jotka jo edel- 
lisissä elämissään ovat tutustuneet aikain vii- 
sauteen. Mutta teosofisen elämänymmärryksen 
suuri kansoja kohottava merkitys alkaa vasta 
silloin, kun kukin kansa huomaa, että jumalal- 
lisen viisauden ääni saattaa sille puhua omalla 
kansallisella tavalla. 

Tämä aika on nyt lähestymässä. Meidänkin 
deevamme ääni on pian kuuluva. Sitä aikaa 
odotellessamme ottakaamme vaarin siitä, mitä 
jo olemme oppineet ja kuulleet kansallishal- 
tiamme luonteesta ja  tehtävästä. 

Älkäämme unohtako, että työmme tähän 
saakka on ollut ja vieläkin on perustusten las- 
kemista. Perustukset ovat vanhaa ja yleismaa- 
ilmallista laatua. Niihin kuuluu kaikkien us- 
kontojen ja viisausoppien, kaikkien salatieteel- 
listen tutkimustulosten sisällöt ja muodot. Em- 
me saa unohtaa Intiaa enemmän kuin Palestii- 
naakaan, emme Veedaa tai Raamattua enemmän 
kuin Kalevalaakaan. Personallisessa työssäni 
olen koettanut olla tasapuolinen ja uskaltai- 
sinko lisätä? mahdollisimman monipuolinen. 
Olen esim. julkaissut kirjan suurista uskonnois- 
ta, joulun jälkeen valmistuu teos Jeesuksen sa- 
lakoulusta ja paraikaa loppuu pitämäni luento- 
sarja elämän synnyistä syvistä. Tämän ohella 
olen silloin tällöin kosketellut kalevalaisia ja 
aito suomalaisia kysymyksiä. En tällä luettele- 
misellani tarkota työni puolustamista, sillä 
heikkoa ja pientä se on; tahdon vain osottaa, 
että ainakin omassa mielessäni on olemassa pu- 
nainen lanka, joka sitoo yhteen työn tulokset, 
vaikka monipuolisuuteen velvottava tunto kään- 
tää omani ja toisten huomion milloin millekin 
uskonnolliselle, filosofiselle, siveelliselle tai sa- 
latieteelliselle alalle. Ne, jotka hyökkäävät 
teosofiaa vastaan, kuuluvat monenlaisiin leirei- 
hin; sentähden meilläkin pitää olla selvä ym- 
märrys monissa asioissa, että kykenemme koh- 
taamaan »vihollisiamme» heidän omilla aloil- 
laan ja heidän omilla aseillaan.    1914:500—501, 

Jospa kansat pian antaisivat toisilleen kättä 
ks veljeys  1915:4, 
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Kansa, joka niin paljon tunsi ja ajatteli pie- 
nissä ja ahtaissa oloissa, ottaisi varmaan rie- 
mumielin vastaan sanoman ihmisen korkeasta 
päämäärästä ja kohtalon ihmeellisestä koulusta! 
1915:102, 

ks Marjatan rengas 1915:447, 
kansantahto ja kruunatun hallitsijan, ks 

Cagliostro 1916:14, 302, 
kansalliskirja ks P. E. XII Kalevalan A. 1916: 

429, 
Kaikki kansat, suuret ja pienet, vapaita, tois- 

tensa vertaisia, veljessiteillä toisiinsa sidottuja, 
ks Unelma  1917:151—152, 

ks Kalevala, kristinusko ja Suomen kansa, 
art.  1917:158—163, 

Kansat eivät vapaudu mustasta uskostaan 
taistelemalla sen puolesta toisiaan vastaan. Ne 
vapautuvat siitä ks  sota  1917:200—201, 

pienten kansojen armeijat ja sotavarustukset? 
ks Suomi 1917:201—202,  338—339, 

kansallisten ja isänmaallisten tunteiden ek- 
syttämiä ks sota 1917:347, 

Kansa, valtio ja kansallishaltia, art. (ei julk.) 
1918:60—64, 

Kaikki kansat, pienet ja suuret, ovat kutsu- 
tut yhdenvertaisina sisarina kehittymään ja 
kasvamaan jumalan kasvojen edessä, ks sota 
1918:194—196, 

Kansoilla on näet merkillinen halu unohtaa, 
että ks veljeys  1918:227—228, 

Kaikki kansat ovat yhdenarvoisia elämän 
edessä, mutta ks Suomi 1919:7—8, 

Semmoisesta kansallisesta itsekkyydestä maa- 
ilman suuret ristiriidat ja kärsimykset juuri 
koituvatkin, ks Nilus, S. 1920:57, 

Kaikki kansat ovat tavallaan joukkosieluja, 
ks kehitys 1920:98—101, 

Ja kerran koittaa päivä, jolloin kansatkin ym- 
märtävät, että viha ei lopu vihalla, väkivalta ei 
väkivallalla, vaan molemmat ainoastaan rak- 
kaudella, ks sota  1920:105, 

Jos kansat äkkiä heräisivät henkiseen elä- 
mään, silloin ne tietysti kieltäytyisivät veren- 
vuodatuksesta ja ks sota  1920:196—199, 365, 

Kansat ovat kuin yksilöt, ja kuinka erilaisik- 
si yksilöiden kohtalot muodostuvat! ks Suomi 
1921:7—8, 39—40,  112, 

T e o s o f i s e n  S e u r a n  k a n s a n v a l t a i -  
suus  1921:63, 

maailmankansalaisia, eivätkä kansalliskiih- 
koilijoita ------- — meidän on laskettava kanso- 
jen liiton henkinen perusta, ks T. S:n tehtävä 
1921:332—334. 

»kansan ääni on Jumalan ääni» ks R-R 1921: 
392—396, 

Kansat olivat luonnonvoimien leikkikaluja ja 
samalla lempilapsia ja ks Joulun R-R 1921:582 
—583, 

Kansojen kohtaloita ohjaavat ks Kristus ja 
teos. liike 1922:39—40, Valon ja varjon 1922:100 
—105,  163,  192, 

Kansojen johtavat henkilöt eivät taidakaan 
enää pitää itseään kristittyinä, ks sota 1924:2—4, 

kansa köyhtyy ja sortuu ks sota 1924:51, 
Huomattavaksi tämä vuosi 1925 näkyy muo- 

dostuvan kansojen historiassa, ks onni 1925:257 
—259, 

Kansa eli tajunnassani ja minä kansan tajun- 
nassa,   ja   minusta   tuntui,  että  Suomen kansa 
 

tiesi minusta ja oli tyytyväinen työhöni, ks 
Suomi 1927:293—295, 

kansojen rauha ei riipu papereista ja allekir- 
joituksista, vaan kansojen ja yksilöiden rauhan- 
tahdosta, ks rauha 1928:253, 

Jokainen kansa seisoo historian tuomioistui- 
men edessä,   ks toivo 1930:2, 

K a n s o j e n  v e l j e y s ,  art. 1930:216—222, 
julk.  Ihmisyyden uskonto-kirjassa. 

ks rauha 1931:210. 
Kansainliitto, Kansojen Liitto 1919:161—163, 

1921:114, 
Olen tuonut ilmi vakaumukseni siitä, että 

rauhaa ei tule maailmaan, liittoa ei kansojen 
kesken, ennenkuin totuuden etsijät lyövät vel- 
jeskättä toisilleen, ks T. S:n tehtävä 1921:262, 

Kansainvälinen veljeys on vielä syntymättä, 
ja meidän on laskettava kansojen liiton henki- 
nen perusta, ks T. S:n tehtävä 1921:333—334, 

parannuksia kansojen liitossa, ks onni 1925: 
257—259, 

Suomen tehtävä lähimpinä aikoina oli koko 
tarmollaan toimia Kansojen Liitossa Europan 
omanatuntona, ks Europa 1928:10—13, rauha 
1928:253, ks T. S:n tehtävä 1930:181—185. 

»Kansan kirkko» ks Temppeliseura 1931:249— 
250, Temppeliseura 1932:74—75. 

»Kansan Lehti» Tampere 1905:169—170, 1906: 
139—140,  1909:210. 

Kansanopisto ks myös kesäkurssit [*tähän 
yhdistetty myös Ruusu-Risti-Opisto, mutta ei 
Opistola] 

Meidän on pantava pystyyn teosofinen kan- 
sanopisto, ks kesäkurssit 1912:251—252, 

teosofinen kansanopisto Suomeen! ks opettaja 
1912:409—414,  1913:306—307, 

Teosofisen Seuran toimesta pitää syntyä aka- 
demioja ja yliopistoja, kansanopistoja ja kou- 
luja, joissa ks teosofia art T. S:n työ ja tarkotus 
1916:347—348, Uusi vuosi  1923:1, 

Olen eräältä innokkaalta Ruusu-Risti-jäse- 
neltä vastaanottanut seuraavan kirjeen: 

Toivotan kaikesta sydämestäni, että Kristuk- 
sen viisaus ja rauha ylitsevuotavasti täyttäisi 
Teidän maljanne. 

Niinkuin Johtaja tietää, yhdistää kultainen 
side minutkin siihen säteeseen, joka on Ruusu- 
Ristin takana, ja tämän tuottama ylenpalttinen 
onni ja siitä johtuva edesvastuuntunto ulkopuo- 
lella olevia kohtaan on saanut minut miettimään 
yhtä ja toista apuneuvoa ihanteen kansallistut- 
tamiseksi, ja ovat ajatukseni uudestaan ja taa- 
sen uudestaan keskittyneet samaan pisteeseen. 
Tämä huomioni on täyttänyt sieluni kiitollisella 
riemulla. 

Olen katsellut tulevaisuuteen, kysellen kan- 
sani kohtaloa. Olen aina saanut saman vastauk- 
sen: 

»Suomen kansa on eroitettu suureen työhön. 
Suomen kansa tulee olemaan tulevina aikoina 
se kaupunki, joka vuorelle rakennettuna valai- 
see toisia kansoja. Suomen kansa elää tärkeäs- 
sä murroskaudessaan ja Vanhemmat Veljemme 
tarvitsevat apunansa voimakkaita luonteita oh- 
jaamaan kansan purtta öisten myrskyjen kau- 
huista  aamuista  kirkkautta  kohti.    Yön varjot
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olivat pitkät ja Rakkaus oli sammumaisillaan. 
Vanhemmat Veljemme panivat kaiken toivonsa 
erääseen hehkuvaan henkeen, joka käsitti tilan- 
teen vakavuuden ja uskalsi tarttua onnettoman 
purren peräsimeen oman elämänsä uhallakin. 
Näin syntyi Punaiseen mereen kuiva, jonka 
voisi hengen maailmassa nimittää »Rakkaus on 
lain täyttymys», ja näkyvässä muodossaan 
»Ruusu-Risti». Tämä Ruusuinen Risti on koon- 
nut ympärilleen kansamme puhtaimmat ainek- 
set, n.s. sydänkerrostuman. Nyt pitäisi R-R. 
täyttämän ne toiveet, jotka siihen on kohdis- 
tettu kansamme uudestisyntymistyössä. R-R. 
tulisi olemaan se paja, josta henkinen virtaus 
leviäisi auttavana, nostavana kaikkiin kansan- 
kerroksiin; se temppeli, joka avaisi kansamme 
sydämessä uinuvana olevan hyvän ja jonka 
temppelin kautta siunaus ja apu vuotaisi toisil- 
lekin kansoille. Nyt kuitenkin näyttää, niin- 
kuin R-R. kaipaisi keskitetympää toimintaa jä- 
sentensä hyväksi. Minun nähdäkseni olisi vält- 
tämättömästi saatava aikaan oikea koulu, jossa 
jäseniä, jotka haluavat, kehitettäisiin kykene- 
viksi käytännöllisesti toimimaan rakastamansa 
aatteen eteenpäin viemiseksi. Minä olen varma, 
että joukossamme on hyviä aineksia, jotka sopi- 
van ohjauksen jalostamina saisivat aikaan ih- 
meitä. En luulisi mahdottomaksi pystyttää täm- 
möistä koulua, kun vaan jokainen jäsen ottaisi 
sen omantunnonasiakseen. Ja se hyöty, mikä 
siitä koituisi R-R. kaikinpuolisen toiminnan tu- 
kemiseksi! Jo se pelkkä tieto, että nyt on meil- 
lä semmoinen paikka olemassa, johon Johta- 
jamme voi meitä kutsua, maaseutulaisiakin, saa- 
maan vastausta moniin tuskallisiin kysymyk- 
siimme, lämmittäisi sydämiämme uhrautuvaan 
käytännölliseen toimintaan; ja maaseudun ryh- 
mät voisivat tähän kouluun eli laitokseen lähet- 
tää edustajansa, jotka palkaksi kykenisivät suu- 
remmalla asiantuntemuksella lietsomaan innos- 
tusta ympäristöön. Ja kuinka suureksi avuksi 
se olisi esim. kirjojen levittämisessä, sillä us- 
kon keskuudessamme löytyvän jäseniä, jotka 
olisivat ahkerassa innossaan voittamattomia, 
kerran saatuaan alkusysäyksen; ja missä tämä 
kävisi paremmin laatuun, kuin juuri tuollaisessa 
koulussa, jossa oppilaan jokainen kyky tulisi 
arvioitavaksi? Ja sitten se auttajajoukko, joka 
tällä tavalla oppisi olemaan tukena ja miksei 
lohtunakin Johtajan ohjattavana! Näin vähitel- 
len muodostuisi sellainen ehjä, kiinteä kokoo- 
mus käytännöllisessä elämässä, jossa R-R Joh- 
taja olisi sieluna ja jonka kautta Kristusvoima 
ikäänkuin personoitaisiin kansan nostamiseksi. 
Tämä on suuri ja riemukas tehtävä, johon R-R 
on etuoikeutettu uskollisuutensa kautta Kris- 
tuksen käskyjä kohtaan, ettei mikään uhraus 
sen käytännössä toteuttamiselle ole liian suuri. 
Tämmöinen nyt oli se riemun aiheeni ihan- 
teena. En tiedä, mitä Johtaja itse siitä arvelee? 
Paavali sanoo rakkautensa Kristukseen pakoit- 
taneen itsensä ja minä voin sanoa: rakkaus 
Ruusu-Ristin henkeen antoi minulle rohkeutta 
kertoa tästä kaikesta. 

M.  A. 

Ylläoleva kirje puhuu itse puolestaan, enkä 
saata muuta kuin sydämestäni yhtyä sen toivo- 
mukseen.  Vaikka opisto-ajatus on tullut uutena 
 

inspiratsionina kirjeen kirjoittajalle, on se tule- 
vaisuuden unelmana monta kertaa väikkynyt 
minunkin silmissäni, ja välistä olen koettanut 
pukea sanoihin sisäisen toivomukseni ja kai- 
puuni. Niinpä kirjoitin ensimäisten teosofisten 
kesäkurssien jälkeen v. 1912 saman vuoden Tie- 
täjän elokuun numerossa: 

»Ja nyt onkin alkanut selvitä tärkeä tulevai- 
suuden työ. Meidän on pantava pystyyn teoso- 
finen kansanopisto. Ajatelkaamme oppilaitosta, 
joka olisi auki määrättyinä kuukausina vuodes- 
sa ja jossa oppia annettaisiin erilaisissa teosofi- 
sissa aineissa: maailman uskonnoissa, filosofias- 
sa, yliaistillisten tutkimusten, spiritismin ja sa- 
latieteen historiassa, nykyaikaisessa teosofiassa, 
astrologiassa y.m. salaisissa tieteissä, kristinus- 
kon alkuhistoriassa, uuden testamentin lukemi- 
sessa, kreikan, sanskritin ja englannin kielissä, 
yhteiskunnallisessa kysymyksessä, käytännölli- 
sessä mietiskelyssä — mainitakseni joitakin ai- 
neita, jotka heti päähäni pälkähtivät! Eikö 
semmoinen oppilaitos levittäisi siunausta ympä- 
rilleen? Eikö semmoinen kansanopisto olisi 
tarpeen vaatima ja tarkoitustaan vastaava? Oi, 
sitä ei yksikään teosofi voi kieltää! Ja jos ky- 
sytte: onko meillä opettajavoimia, vastaan: on, 
ja että oppilaita olisi, siitä olen myös vakuutet- 
tu.» 

Suunittelin silloin teosofista opistoa Suomen 
T. S:n päämajan yhteyteen Tuonenkylään ja sitä 
ajatellen lausuin samassa kirjoituksessani nuo 
sanat: » missä ovat nyt rikkaat teosofimme? 
Lahjoittakaa tuhansia ja kymmeniä tuhansia! 
Nyt tarvitsee teosofia Suomessakin rahaa», — 
jotka J. R. Hannula mainitsee kirjeessään Ruu- 
su-Ristin viime numerossa ja jotka aivan oikein 
tähtäsivät siihen, että päämaja ensin oli vapau- 
tettava veloista. 

Että tuuma teosofisesta kansanopistosta ei kai- 
kunut kuuroille korville, näkyy esim. siitä kir- 
jeestä, jonka julkaisin saman vuoden (1912) 
Tietäjän marraskuun numerossa ja jossa m.m. 
sanotaan: 

»Mutta sitten saapui Tietäjä, jossa Te, hra Yli- 
sihteeri kesäkurssien johdosta tuotte esille tuon 
suuren ajatuksen: t e o s o f i n e n  k a n s a n -  
o p i s t o  S u o m e e n !  Se oli kuin sähkötäräys 
minulle. Niin se pitää olla, ajattelin, ihan niin. 
Sellaisen kansanopiston me tänne tarvitsemme. 

Olen ollut talvikauden kansanopistossa ja tun- 
nustan, että sain siltä paljon. Mitenkä paljon 
voisikaan sitten kansanopisto, jossa koko ope- 
tus käy teosofisessa hengessä, antaa Suomen 
nuorisolle! 

Ohjelma, johon viittaatte, osoittaa, että tämä 
kansanopisto tulisi vasta tosiaankin kouluksi 
elämää varten. Olen ihastunut Teidän kansan- 
opisto-ajatukseenne ja hartaimmin toivon, että 
meillä sellainen kerran on. Ja me saamme sen, 
jos vain tahdomme. Miksemme tahtoisi hy- 
vää?» 

Sama kirjoittaja ehdotti vielä, että Teosofi- 
nen Seura miesvoimalla ryhtyisi päämajan vel- 
koja suorittamaan, ja tosiasiat sinä ja seuraavi- 
na vuosina osoittivat, että aate oli teosofeille 
kallis, koska he lahjoituksillaan suuresti lyhen- 
sivät päämajan velkataakkaa. 

Viime vuosina olen tietysti uneksinut 
R u u s u - R i s t i - o p i s t o s t a ,     joka   voimak-
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kaana henkisenä keskuksena kasvattaisi Ruusu- 
Risti-opettajia, »suurempia» ja »pienempiä», 
Suomen kansan — ja miksei toistenkin kanso- 
jen? — valistamiseksi. Opisto on mielessäni 
yhä selvemmin esiintynyt mysteriokouluna, 
joka ylläpitää yhteyttä korkean henkimaail- 
man, "Valkoisen Veljeskunnan ja arkipäiväisen 
ihmismaailman välillä. 

En epäile unelmani toteutumista. Ehkä mi- 
nunkin silmäni sen näkevät, jos riittävän kau- 
van saan elää. Mutta vaikkei se minun nähteni 
vielä toteutuisikaan, elää aate ja ihanne kerran 
toteutuakseen, — ja valmistustyötä olen ainakin 
yrittänyt tehdä.    1924:201—205, 

[*Ote L. S:n Vuosijuhlavaikutelmia kirjoituk- 
sesta] 
Seurasi sitten johtajan esitelmä tulevaisuuden 
suunnitelmista, y.m. Hän oli saanut Amerikasta 
kirjeen, jossa ehdotettiin perustettavaksi Suo- 
meen teosofinen lasten koulu. Johtajamme piti 
kuitenkin teosofisen kansanopiston tapaisen lai- 
toksen perustamista tärkeämpänä. Jos joku täl- 
lainen laitos saadaan toimeksi Suomessa, luvat- 
tiin Amerikasta käsin avustusta. — — — »Ruu- 
su-Ristiseuramme on tarkoitettu kouluksi kai- 
kille jäsenilleen», puhui johtaja. »Ruusuristiri- 
tsrikunnassa jäsenet oppivat teosofista elämän- 
ymmärrystä tietopuolisesti ja käytännöllisesti.» 

Ryhmätyöstä lupasi johtaja myöhemmin toi- 
mittaa seikkaperäisiä ohjeita. Hän puhui sere- 
monioista, sanoen niillä olevan kyllä tärkeän si- 
jan, kunhan niistä ei vain tule muotoja, joista 
luullaan että ne itsessään ovat henkeä. Henki 
elävöittyy niiden kautta ja siksi ne ovat hyviä. 
Ruusu-Risti-mestarilooshi on antanut apuansa 
teosofiselle liikkeelle. Länsimaalaiset mestarit 
ovat sillä kannalla, että magia on tärkeä puoli 
teosofisessa liikkeessä ja siksi olisi looshien 
otettava mukaan erikoisia seremonioita. Näistä 
asioista lupasi johtaja kirjoittaa ja hän lupasi 
ryhtyä kaikinpuolin järjestämään teosofista työ- 
tämme. Jokaisen jäsenen on vain myös omalta 
kohdaltaan ponnisteltava, sillä jokainen Ruusu- 
Ristin jäsen kutsutaan velvoittavaan työhön. 
1925:243—244, 

Kansanopistoa mekin aina täällä olemme 
suunnitelleet, sillä ks looshityö 1925:260—265, 
[Kirjeitä toimitukselle-osastossa asiaa valaise- 
via kirjoituksia 1925:282—287] 

ks Hankanen, A. 1925:457, 
R u u s u - R i s t  i-K a n s a n o p i s t  o-a a t e, 

josta monta kertaa on puhuttu tässäkin aika- 
kauskirjassa, on saanut lämpimän kannattajan 
Amerikassa, joka tarkoitusta varten perustetta- 
vaan rahastoon on lähettänyt 1957:50. Jos hä- 
nen innostavaa esimerkkiään seuraten ilmestyy 
toisiakin lahjoittajia, voidaan ehkä pian sanoa, 
että teosofisen kansanopiston peruskivi on las- 
kettu.    1926:128, 
[*Ruusuristiteosofinen kansanopisto, kirj. Antti 
Myllyoja 1926:154—156, jonka johdosta P. E. kir- 
joittaa:] 

Y l l ä o l e v a n      j a t k o k s i .  
Kuten sivulla 128 uutisessa mainittiin, on eräs 

ystävä Amerikasta lähettänyt Smk 1957:50, juuri 
ylläolevassa kirjoituksessa mainittuun tarkoi- 
tukseen.    Lähettäjä kirjoittaa: »Tämän summan 
 

olen ajatellut panna pohjarahaksi sitä Teosofis- 
ta Kansanopistoa varten, jos ei teillä ole siellä 
mitään tätä suunnitelmaa vastaan. Jos se olisi 
teistä liika kaukainen asia ja olisi lähempiä ja 
tärkeämpiä asioita, jotka tarvitsevat avustusta, 
niin voitte sen muuttaa johonkin toiseen. Minä 
vain ajattelen, että jos se kassa olisi näin ollen 
aloitettu, niin voisi kirjoittaa kirjeen, jossa ke- 
hottaisi toisiakin sitä avustamaan. Kyllä ym- 
märrän, että tämmöiset isot suunnitelmat eivät 
kasva nopeaan, vaan onhan niillä aikaa. Jos pa- 
nette rahan tähän ‘tarkoitukseen ja ilmoitatte 
siitä Ruusu-Ristissä, niin olkaa niin hyvä ja jät- 
täkää minun nimeni (ja nimimerkit) pois.» 1926: 
156, 

K a n s a n o p i s t o n  p e r u s t a m i s t a  kos- 
keva kirjoitus saapui juuri Amerikasta ja tulee 
julkaistavaksi elokuun numerossa. Aate siis 
elää ... ja varmasti jossain muodossa toteutuu. 
1926:160,  [*ko kirjoitus ss 203—205,] 

Antavathan ne meille käsityksen ja aavistuk- 
sen siitä, mitä todellinen Ruusu-Risti-opisto voi- 
si olla, ja ovathan ne sen ensimäisiä toteutu- 
mismuotoja.    ks kesäkurssit 1926:170—171, 

kohottaisi keskellemme Ruusu-Risti-opiston, 
joka kansanopiston malliin järjestettynä lähet- 
täisi maailmalle uuden elämänymmärryksen ja 
sen monenlaisten tietojen ja taitojen levittäjiä 
ja opettajia, ks looshityö 1926:247—250, 300, 331, 

Kansanopistoa varten ennen saadut varat siir- 
tyvät täten itsestään »Temppelirahastoon», ks 
tätä 1927:31, 123, 

Keskustelua oli vielä kesäkursseista ja kan- 
sanopistokursseista, ja  1929:134, 

R u u s u - R i s t  i-K a n s a n o p i s t  o. Vanha 
amerikkalainen ystävämme, nimimerkki Amer. 
J. B., kirjoittaa meille seuraavaa: »Joku aika 
sitten tulin ajatelleeksi, että eikö olisi viisasta ol- 
la olemassa Ruusu-Ristin Kansanopistorahasto, 
sillä siihen voitaisiin saada lahjoituksia sellaisil- 
takin teosofismielisiltä veljiltä, jotka eivät kuulu 
mihinkään paikalliseen teosofiseen looshiin. 
Täällä Amerikassa voisi tulevaisuudessa löytyä 
sellaisiakin, jotka jälkisäädöksissään voisivat 
muistaa R-R-Kansanopistorahastoa pienillä ja 
isommillakin rahaerillä. Kulmakoulu saattaa 
kouluna edustaa kansanopistoasiaa, mutta Kul- 
makoululla on paikallinen leima eikä herätä 
sitä huomiota sivullepäin kuin nimi Ruusu- 
Risti-Kansanopisto voisi tehdä. Jos olisi 
R-R-Kansanopistorahasto olemassa, niin voi- 
taisiin sen varoja pientä korkoa vastaan 
lainata Temppelirahastoon tai mihin tahan- 
sa R-R-Neuvosto katsoisi tarpeelliseksi käyt- 
tää rahoja, siksi kunnes R-R-Kansanopistoon 
omakohtaisesti rahat tarvittaisiin. Minulta 
ovat jotkut kyselleet, mihin määrin on edistyt- 
ty Kansanopisto-asiassa, — olen vain vastannut, 
että asia on ennallaan, pienellä alulla.» Olem- 
me iloiset ja kiitolliset tämän kirjeen johdosta ja 
riennämme vastaamaan, että Temppelirahas- 
tomme pääsilmämääränä on Kansanopistotuu- 
man toteuttaminen; Kulmakoulu on kuin etappi 
tässä toteuttamisessa ja sentähden on Temppeli- 
rahaston varoja lainattu Kulmakoululle korkoa 
vastaan, mutta tulevat aikoinaan vapaiksi käy- 
tettäviksi varsinaisen Kansanopiston perusta- 
mista varten.    1930:134, 
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edessä häämöitti päämääränä R-R-kansan- 
opisto, missä johtajamme henkeä, sielua ja ruu- 
mista tarkoittava kasvatusohjelma rajoituksista 
vapaana kokonaan saatettaisiin toteuttaa. [*Ote 
art »Jyväskylän kesäkurssit» kirj Sven Krohn] 
1931:214, 

Kansanvalistus-niminen aikakauskirja on, ku- 
ten kansilehden ilmotuksesta näkyy, alkanut il- 
mestyä kansanvalistusseuran toimesta. Sen tar- 
kotuksena on saattaa vapaan valistustyön teki- 
jöitä ja harrastajia likeisempään keskinäiseen 
yhteyteen ja vuorovaikutukseen. Se tulee sisäl- 
tämään kirjotuksia kirjasto-, kansalaisopisto, 
kansanopisto-, työväen opisto- ja esitelmätoimen 
eri aloilta, katsauksia eri järjestöjen toimintaan 
niillä aloilla, selostuksia eri paikkakunnilla suo- 
ritetusta työstä, tietoja ja uutisia. Aikakauskir- 
ja tulee myös suorittamaan arvostelevan kirja- 
luettelon tehtävää, ja on se siis kaikille kirjas- 
toille hyödyllinen julkaisu. Toivokaamme, että 
sen mielestä teosofinenkin työ on valistustyötä 
ja että se esim. tulee sisältämään arvosteluja 
teosofisestakin  kirjallisuudesta.    1916:144. 

Kansanvalta on hyvä, kun sen symbolina on 
viisaiden valta. Mutta se vie turmioon, jos se 
tyhmyyteen turvautuu, ks Suomi 1917:451. 

Kansainvälinen t e o s o f i n e n  k o n g r e s s i  
L o n t o o s s a ,   art. ks teosofia  1905:91—96, 

K a n s a i n v ä l i n e n  y h t e y s l i i t t o .  Bu- 
dapestin kongressissa perustettiin liitto, joka 
kuuluu Teosofisen Seuran Palvelevaan Veljis- 
töön ja jonka tarkotuksena on opettaa T. S:n jä- 
seniä ymmärtämään, että päämärä on yksi ja 
sama, vaikka teitä ja opettajia on monta. Sitä 
myöten kun teosofinen liike kasvaa voimassa ja 
henkevyydessä, sitä myöten esiintyy myös yhä 
useampia opettajia sen keskuuteen. Näiden 
opettajain opetustapa saattaa olla erilainen, hei- 
dän käsityskantansa erinäisissä kysymyksissä 
saattaa olla eroavainen, — Teosofisen Seuran 
jäsenten tulee ymmärtää, että juuri heidän itse- 
näisyytensä ja omintakeisuutensa leimaa heidät 
tosi opettajiksi. Se joka liittyy Kansainväliseen 
Yhteysliittoon, hän lupaa pitää silmäinsä edessä 
tätä yhteisen päämäärän ja henkisen veljeyden 
korkeata ihannetta, hän lupaa joka päivä mää- 
rättynä hetkenä ajatella rakkaudella ja myötä- 
tunnolla kaikkia opettajia, joita hän tietää, ja 
toivoa sielunsa syvyydestä menestystä heidän 
työlleen. Liittymisilmotus lähetetään osotteella 
Mlle Aimee Blech, 21 avenue Montaigne, Paris. 
1909:302, 

Muodostakaamme siis teosofisten ja saman- 
henkisten seurojen Yleinen Liitto tai Yhtymä 
kansainvälisine toimistoineen, kansainvälisine 
aikakauskirjoineen sekä säännöllisesti uudistu- 
vine maailman kongresseineen. ks T. S:n tehtä- 
vä    1921:333—334, 

on parasta vaieta koko kansainvälisen veljey- 
den aatteesta? ks T, S:n tehtävä 1921:516, 

ks teosofia 1924:282—283, onni 1925:257—259, 
ks Rauha 1926,208, 

Kansainvälinen manifesti asevelvollisuuden 
poistamiseksi, ks document 1926:250; 252—253, 
T.  S:n tehtävä  1930:181—185. 

Kansakoulunopettaja: U s k o n n o n o p e t u s  
pois k a n s a k o u l u s t a .     V. Kososen kustan- 
 

nuksella. Tämä kysymys uskonnonopetuksesta 
on siksi vakava, että se todella olisi ansainnut 
paljon harkitumpaa ja maltillisempaa valaistus- 
ta, kuin mitä tässä pienessä vihossa annetaan. 
Kirja tekee jotenkin ala-arvoisen ja pintapuoli- 
sen vaikutuksen, se ei voi toisinajattelevan va- 
kaumusta muuttaa, koska kirjotustapa on kiih- 
tynyt ja suvaitsematon ja todistelut eivät satu 
maaliin vaan menevät sen yli. 

T u l e v a i s u u d e n  k a s v a t u s  ja Tule- 
v a i s u u d e n  koulu. V. Kosonen kustan- 
nuksella. Molemmat kirjat sisältävät poimin- 
toja ja otteita Ellen Keyn kirjasta »Barnets 
ärhundrade». Erinomaisen hyvä on, että suo- 
menkielellä saadaan edes suppeassa muodossa 
tutustua tämän etevän ruotsalaisen kirjailijan 
aatteisiin juuri lastenkasvatukseen nähden. Hä- 
nen ajatuksensa ovat siksi huomattavia, että jo- 
kaisen kasvattajan välttämättä pitäisi ottaa it- 
se niistä selvää. Ellen Keyn käsitys kouluihan- 
teesta on kerrassaan vastakkainen kaikelle, mi- 
hin me olemme tottuneet. Ja kuitenkin hänen 
rohkeat sanansa vetoovat meidän omaan totuus- 
ja oikeustajuntaamme ja rintaamme syttyy pa- 
lava into ja halu nähdä nämä ihanteet toteutet- 
tuina. Sillä surkuteltava on todellakin nykya- 
jan koululaitos perustuksiaan myöten. Vielä 
ovat voimat heikot olevia oloja muuttamaan, 
mutta voima ei riipu lainlaadinnasta vaan aja- 
tuksesta. Ajatelkaamme, niin ajatuksillamme 
kerran luomme koulun, jossa vallitsee vapaus, 
rehellisyys, tosi työinto ja oikea opetustapa. 
1908:182. 
Kansal l i shal t ia  ks myös Deeva 

S u o m e n  K a n s a l l i s h a l t i a  ks P. E. 
XII. Uudestisyntyvä  Suomi 

kansallishaltian auttajina ks runoilijat 1913: 
317. 

Suomen kansallishaltia joukkoineen ks heral- 
diikka 1914:150, 

ottakaamme vaarin siitä, mitä jo olemme oppi- 
neet ja kuulleet kansallishaltiamme luonteesta 
ja tehtävästä,    ks kansa    1914:501, 

ks .Marjatan rengas    1915:447—448,  1916:102, 
Ne ajatukset, jotka olen esittänyt esim. »Suo- 

men kansallishaltia» kirjasessani, ovat syntyneet 
aivan toisella tavalla — toisessa järjestyksessä, 
tekisi mieleni sanoa. Deevan eli kansallishaltian, 
kansan suojelusenkelin käsite on vanha Sa- 
latieteellinen käsite. Mutta minäkään en ollut 
siihen kiinnittänyt erityistä huomiota, ennen- 
kuin tein sen havainnon, että se oli elävä todelli- 
suus eikä mikään teoretinen käsite. Vasta 
kun tajuntani oli kohdannut Suomen deevan 
elävänä todellisuutena, vasta silloin huomasin, 
että salatieteilijät olivat sellaisesta olennosta 
puhuneet, ja vasta silloin minulle selveni, että 
deevan inspiratsionista oli tapahtunut sellainen- 
kin työ kuin Snellmanin kansallinen herätys. 
ks teosofia    1916:302, 

Suomen kansan soitannollisuus on kotoisin 
kansallishaltiamme syvistä hengen kokemuksis- 
ta, ja soiton kunniaksi vietetty päivä olisi sa- 
malla rakkauden osotus omaa deevaamme koh- 
taan,    ks laulu    1917:203,     

Kys. Onko sanottava »Suomen kansallishal- 
tia», vaiko »Suomen kansallishaltiatar»? Millä 
nimellä hänet Suomen kansa paraiten omistaisi?
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Vast. Mielestäni olisi eksyttävä käyttää 
naisellista muotoa »haltiatar». On kyllä tapana 
kansojen kesken puhua kansallishengestä jon- 
kinlaisena naisolentona. Puhutaan Sveasta, 
Germaniasta j.n.e, ja kuvataan, sitä taiteessa 
naisen muodossa. Samalla tavalla on ajateltu 
vertauskuvallisesti, että Suomi olisi nuori nai- 
nen — »Suometar». Tämä on kuitenkin kan- 
sankin puolelta tarkotettu vain runolliseksi 
mielikuvaksi. Ei kukaan usko, että Svea, Ger- 
mania, Suometar todella olisi olentona olemassa. 
Meidän käsityksemme kansallishaltiasta on sitä 
vastoin tarkotettu vastaamaan todellisuutta: on 
todella olemassa henkimaailmassa yli-inhimilli- 
nen joukkominän tapainen olento, jota kutsum- 
me kansallishaltiaksi. Mutta tämä olento ei ole 
nainen sanan meikäläisessä merkityksessä. 
Meidän kannaltamme katsoen se pikemmin on 
sukupuoleton olento, vaikka voimme siinä erot- 
taa ominaisuuksia, joita kutsuisimme toisessa 
miehellisiksi, toisessa naisellisiksi. Saksan kan- 
sallishaltia esim. on sukupuoleton olento, jolla 
on miehen henkiset tunnusmerkit, Venäjän kan- 
sallishaltiana sitä vastoin on naisellisia tunnus- 
merkkejä. Suomen kansallishaltia on ikäänkuin 
sisäiseltä pinnaltaan nainen, mutta syvemmällä 
mies, ollen itse asiassa tietysti sukupuoleton. 
Sentähden puollan haltia-rnuotoa; sukupuolta ei 
siinä sanassa ole yhtä paljon painostettu kuin 
sanassa haltiatar.    1917:338—339, 

Venäjän deevan eli kansallishaltian    1918:20, 
K a n s a ,  v a l t i o  ja k a n s a l l i s h a l t i a ,  

art.   [*ei julk. tässä]     1918:60—64, 
kansallishaltiamme dharmassa    1918:68, 
ks kuningas    1918:96, 
Ettekö ymmärrä, että se oli tuhat kertaa ras- 

kaampi sen takia, että Suomen deevan tämän 
kapinan johdosta täytyi verhota olemuksensa 
epämääräiseksi ajaksi salaperäisyyden vaip- 
paan? ks rauha    1918:98—99, 

S u o m e n  k a n s a l l i s h a l t i a ,  ks Suomi 
1918:127—128, pääasia Kansallishaltian kannalta 
ks politiikka 1918:224, Suomi 1919:6—8, 

Meidän kansallishaltiamme Väinämöinen on 
»tietäjä iänikuinen», jonka inspiratsioni ks Tie- 
täjä 1919:290—291, 

te olette kosketuksessa Suomen kansallishal- 
tian kanssa.»  ks Jinarajadasa    1923:284—285, 

Minusta tuntui kuin olisin tullut fyysillisesti 
lähemmäksi Väninämöistä, Suomen kansallishal- 
tiaa, ja kuin ks Suomi 1927:293—295, 1928: 4, 
122, 

Vapaasta ja iloisesta rakkaudesta enkelit aut- 
tavat ja seuraavat kansallishaltiaa, joka kuin 
kuvastimessa näyttää heille päämäärän ja ihan- 
teen, ks Suomen tulevaisuus    1928:206—208. 

ks Mäntsälä 1932:105—106 
1933 on kohonnut ikuisuuden yöstä. Toivorik- 

kain mielin katselemme sen nuorekkaita piirtei- 
tä ja odotamme sen kirkkaista silmistä niitä 
kauniita lupauksia, joita hautaan mennyt vanha 
vuosi vei täyttämättä mukaansa. Toivotamme 
onnea toisillemme ja kaikkea hyvää vasta alka- 
neelle vuositaipaleelle. 
Älkäämme unohtako enkeliämme, Suomen kan- 
sallishaltiaa. 

Suokoon uuden vuoden karma, että hän, enke- 
limme, saisi poistaa kätensä    murheellisilta sil- 
 

miltään, kätensä, joilla hän peitti kasvonsa kuo- 
lemansurussaan vuonna 1918. Suokoon karma, 
että veljet yli puolueiden raja-aitojen ojentai- 
sivat kätensä toisilleen, alttiina kaikki palvele- 
maan isänmaan enkeliä ja hänen kanssaan kaik- 
kia maapallon kansoja. Suokoon karma, että 
Suomen kansa kuuntelisi sen kuusen rauhan 
kuiskehia, jonka juurella asunto on.    1933:1. 

Kansallissota ks Suomi    1918:68—71 
Kansallisteatteri 
Kunnia todella Kansallisteatterille ja kaikille, 

kaikille, jotka siinä työssä ovat olleet mukana. 
ks  »Jokamies»    1916:441. 

Kant,  Immanuel 
Myönsihän kriitikkojen kriitikko, Immanuel 

Kant, ettei saattanut epäillä Svedenborgin muu- 
tamien näkyjen todellisuutta! ks mystiikka 
1914:100, 

En siis ollut selvillä siitä, oliko ihminen yk- 
silöllisesti kuolematon. Olin taipuvainen filo- 
sofoimaan Kantin kanssa, ettei voinut olla kuin 
yksi kuolematon prinsiippi — jumala, — ja että 
ihmissielun jatkuva elämä kuoleman jälkeen oli 
lievimmin sanoen epävarma asia. Kuitenkaan 
en asettunut jyrkästi kielteiselle kannalle, kos- 
kei teosofiakaan tätä tehnyt. Ajattelin ja tut- 
kin. (*ote P. E:N teos. muist.) 1915:364—365, 
1929:8, 1932:140. 

Kantele 
Miksei meidän vaakunassamme olisi kanteleen 

kuva?  ks Suomi 1917:156—157. 
Kantola,  J.  F. 

sain mukaani Suomesta erittäin kiintoisan kir- 
jan, »Sielun todellisuuden», kirj. J. F. Kantola. 
Tekijä itse lähetti sen minulle. Se on ilmesty- 
nyt Werner Söderström O. Ym kustannuksella 
ja on Suomen kirjallisuuden edistämisrahastos- 
ta saanut avustuksen. Se on hyvin huomattava 
teos kaikille meikäläisille. Siinä käsitellään 
psyykkistä tutkimusta, spiritismiä ja teosofiaa 
— ja on tekijä nähtävästi saanut alkuinspiratsio- 
ninsa juuri teosofiselta liikkeeltä. Hän on työ- 
mies ammatiltaan, mutta on silminnähtävästi 
syntynyt tiedemieheksi. Toteutuu hänen suhteen- 
sa m u t a t i s  m u t a n d i s  vanha roomalainen 
sananparsi: p o e t a  n a s c i t u r ,  non fit. 
1933:247. 

Kapina 
Sanaan »kapina» liittyy jotain halveksittavaa 

ja alhaista  ks Suomi  1918:69—71, 
Suomen deevan tämän kapinan johdosta täy- 

tyi verhota ks rauha 1918:98—99, 
Kaikki teosofit, jotka ovat harrastaneet yh- 

teiskunnallisia kysymyksiä, saavat siinä aatteel- 
lisesti ratkaisevan selityksen koko punaiseen 
kapinaan, ks aseet    1918:165. 

Karadja, Mary 
Kys. Prinsessa Karadja sanoo kirjassa Seit- 

semän Sakramenttia siv. 46, 47: »Ei kukaan 
meistä voisi painaa alas oikeuden vaa’an vaaka- 
kuppia, jollei armo asettuisi puolellemme ja 
täyttäisi mitä meiltä puuttuu.» Ja myöskin: 
»Kristuksen veri pyyhkii pois kaikki synnit.» 
Voiko siis armo eli anteeksiantamus puhdistaa,
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sovittaa tai tehdä helpotusta meidän tehtyjen te- 
kojemme sovituksessa? 

Vast. Seitsemän Sakramenttia on sangen 
miellyttävä ja monessa suhteessa opettava kirja, 
ja mitä puutteellisuuksia tai virheitä siinä on, 
kiitollinen lukija mielellään »antaa anteeksi». 
1911:80, 

Tapasin Mr. Ervastin prinsessa Karadjan vie- 
raanvaraisessa kodissa Tukholmassa, talvella 
v:na 1901.    [*A. V. Peters kertoo]    1911:83, 

Kys. Miksi vastaukset Tietäjässä ovat usein 
kierteleviä, vai tahdotaanko olla kaikkien mie- 
liksi ja häälyä tuulen mukaan? Sellainen vasta- 
us on esim. vastaus kysymykseen n:o 230. 

Vast. Miksi vastaus kysymykseen n:o 230 
olisi ollut kiertelevä? Annanhan selvästi ym- 
märtää, että mielestäni puhe »armosta» kirjassa 
»seitsemän sakramenttia,, oli puutteellinen ja 
virheellinen.    1911:178, 

Mary Karadja: Seitsemän sakramenttia 
1917:481, 1919:101, 

päätin käydä tervehtimässä prinsessa Karad- 
jaa.    1922:4—13, 52—58, 72—80, 

Olen sangen iloinen siitä, että prinsessa Ka- 
radjan liikuttavan kaunis runoelma Valoa 
k o h t i ,  joka kertoo itsemurhaajan kohtalosta 
kuoleman jälkeen hänen oman sanelunsa mu- 
kaan, on ilmestynyt suomeksi Emma Finnen an- 
siokkaasti ja taitavasti kääntämänä ja on saata- 
vana kirjakaupoista tai suoraan E. Finneltä, os. 
Lappi as. Rouva Karadja oli itse mediumi, kun 
hän kirjoitti kirjansa M o t 1 j u s e t, ja kun vie- 
railin hänen luonaan v. 1901, ihmettelimme yh- 
dessä sitä, että molemmat olimme valinneet sa- 
man nimen, hän ensimäiselle spiritistiselle ja 
minä ensimäiselle suomenkieliselle teosofisel- 
le kirjalle. 

Tekisi mieleni lausua ajatukseni parista 
muustakin kirjasta, mutta teen sen toisen otsi- 
kon alla.    1926:12—13. 

P r i n s e s s a  Mary K a r a d j a ,  johtajam- 
me vanha ystävä, on lähettänyt terveisensä 
Ruusu-Ristille ja kirjoituksen, jonka julkaisem- 
me ensi numerossa.    1931:36, 

Toisen sydämellisen tervehdyksen sain van- 
halta ystävältäni, prinsessa Mary Karadjalta. 
Hän lähetti minulle muutamia kirjasia ja lehti- 
siä, jotka koskevat hänen pari vuosikymmentä 
sitten perustamaansa yhdistystä V V h i t e C r o s s  
U n i o n ,  joka yhä on toiminnassa ja jonka ny- 
kyinen osoite on Villa Lux, Monti Trinita, Lo- 
carno, Sveitsissä. Entinen osoite oli Lontoossa, 
jossa rouva Karadja vietti pitkät ajat. Tämä 
»Valkoinen Risti» on samoinkuin »Punainen 
Risti» täysin filantrooppinen yhdistys. Niinkuin 
Punainen Risti huolehtii haavoitetuista ruumiis- 
ta, niin Valkoinen Risti tahtoo auttaa ja lohdut- 
taa haavoittuneita sieluja sekä kirjallisuudella 
ja luennoilla että personallisina keskusteluilla 
ja rukouksilla. Se kokoaa varoja yksinomaan 
tämmöistä henkistä hyväntekeväisyyttä varten. 
Maailmansodan aikana ja jälkeen se varmaan- 
kin teki paljon hyvää, lohduttaen leskiä ja äite- 
jä, jotka olivat rakkaimpansa kadottaneet. 

Prinsessa Karadja on vanha spiritualisti, on 
työskennellyt ainakin koko tämän vuosisadan 
aikana aatteensa puolesta, julkaissut useita kir- 
joja ja kehittänyt okkultiseen suuntaan synnyn- 
 

näisiä mediumistisia lahjojaan. Hänen elämän- 
katsomuksensa on kaikesta päättäen sangen lä- 
hellä Ruusu-Ristin kristosofiaa. Toivotan hänen 
elämäntyölleen kaikkea menestystä. 1931:40— 
41, 

E s i r u k o u s  L u c i f e r i n  p u o l e s t a ,  
kirj. Mary Karadja.    Suom. P. E. 1931:48—49. 

Karila, Lauri    1926:32. 
Karilas, Yrjö 
S u u r m i e s t e n  s e u r a s s a ,  Yrjö Karilaan 

oivallinen ja opettavainen kirja on ilmestynyt 
toisessa, uudistetussa painoksessaan Werner Sö- 
derström Oy:n kustannuksella. Se on nuorten — 
miksei vanhojenkin — kirja, sillä elämän todel- 
lisuudesta saaduin kuvin se näyttää meille, mikä 
miehen mieheksi tekee, toimikoon hän sitten fi- 
losofian, tieteen, uskonnon, taiteen tai valtiotai- 
don ja sotatekniikan alalla.    1928:22. 

Karjala 
karjalaiset runolaulajat ks Kalevala 1917:158 

—163, 
S u o m i  ja V i e n a n  K a r j a l a ,  ks Suomi 

1918:127—128, 
Muuan vanha aatetoveri, joka äskettäin kävi 

Venäjän Karjalassa, kuvasi minulle synkin vä- 
rein sikäläistä tilannetta. »Jos ei suorastaan ai- 
neellista apua pian tule, kuolee koko Karjalan 
kansa sukupuuttoon. Nyt jo tulvivat sankat 
joukot pakolaisia Suomen rajalle päin. Ennen 
pitkää jää koko kauko-Karjalan ihana maa au- 
tioksi erämaaksi, sillä ne, jotka eivät sieltä pää- 
se Suomeen, kaatuvat — ei »kunnian» — vaan 
nälän kentälle. Onhan heidän hätänsä saanut 
huomiota osakseen meillä. Etelä-Pohjanmaan 
talonpojat ovat koonneet melkoisen määrän 
viljaa tuolle puolen lähetettäväksi, ja kun jot- 
kut muodollisuudet on järjestetty, siirretään 
tuo vilja rajan yli, — mutta vielä puuttuu pal- 
jon. Ensinnäkin täytyy elättää kansa, kunnes 
kevätkylvöt alkavat, ja sitten on hankittava 
edelleen viljaa kylvöä varten! Kauko-Karjalan 
tila on todella miltei toivoton, vaikka maa olisi 
edellytyksiltään rikas ja  hedelmällinen.» 

»Bolshevikivaltako se on syössyt Karjalan tuo- 
hon kurjuuteen?» 

»Suureksi osaksi se. Komissaarit tuottivat ul- 
koa suuria viljelyskoneita ja yrittivät yhteisvil- 
jelystä, vaan eihän Pohjolaan sentään sovi muit- 
ta mutkitta tuommoiset traktorit. Pohjolan ver- 
rattain karu maa on kyllä tarkemmin muokatta- 
va. Seuraus oli, että kylvöstä ei syntynyt mi- 
tään jälkiä. Seuraavan syksyn koko sato oli 
muutamia korsia siellä täällä yhteisviljelyksen 
koko alueella . . . Mutta tietysti pitkä maailman- 
sotakin jo oli köyhdyttänyt maata ja kansaa.» 

»Että tuommoinen kohtalo on tullut Karjalan, 
Kalevalan ja runojen, tietäjien ja laulajien, 
maan osaksi!,, 

»Niin, todella Karjalan kansan osaksi, joka 
sielultaan on hieno, pehmeä, sivistynyt verrattu- 
na Suomen kansan karkeaan, kovaan ja raakaan 
luonteeseen. Se joka Karjalan kansan tuntee, 
hän tietää, kuinka luonnostaan älykästä ja hen- 
kevää, kuinka kehityskykyistä se on. Katsokaa 
vain niitä karjalaisia, jotka tänne Suomeen ovat 
muuttaneet: menestyneet he kaikki ovat, kukin 
alallaan, kauppiaat ovat enimmäkseen miljonaa-



Karjalainen, Vi lhe lmi ina — 114 —                                    Karjalainen, Vi lhe lmi ina  

rejä. Kyllä olisi korvaamaton vahinko, jos 
semmoinen kansa häviäisi elämän näyttämöltä... 

»Eihän se saa tapahtua, eikä se tule tapahtu- 
maan... 

Ja minä muistin setä-vainajaani. Hän, August 
Wilhelm Ervasti, Karjalan ystävä, joka ensi- 
mäisenä pani alulle Karjalan kansan valistus- 
työn, kuten eräs tunnettu karjalainen Paavo 
Ahava sanoo »Karjalan kirjassa», hän, setäni, 
joka kerran ennenkin, vuosina 1891—1892, kun 
nälkävuodet ahdistivat Vienan Karjalaa, pani 
toimeen keräyksiä rajantakaisten hyväksi, hän 
varmaan nytkin olisi ensimäinen ojentamaan 
auttavan kätensä ja saamaan jotain aikaan Kar- 
jalan hyväksi. 

Mutta onhan nykyään jo paljon, paljon Karja- 
lan ystäviä! Sen todistaa viljankeräys, mikä jo 
on toimitettu Etelä-Pohjanmaalla. Ja meidän 
on siis kaikkien pidettävä silmämme auki, että 
näemme, koska ja missä pannaan toimeen raha- 
y.m. keräyksiä karjalaisten hyväksi, jotta voi- 
simme vaikka kuinka pienellä rovolla ottaa nii- 
hin osaa. Päivälehdet toivottavasti kertovat 
meille näistä seikoista.    1921:195—196, 1922:114. 

Karjalainen   Vilhelmiina.       1915:112,  233,   237, 
ks ennustuksia 1920:50, 
Aikamme asettaa niin suuria vaatimuksia it- 

sekullekin paljaan toimeentulon suhteen, että 
olemme olojen pakosta enemmän kiinni materi- 
assa eli aineessa kuin ennen. Saamme alituiseen 
»valvoa ja rukoilla», ettemme vaipuisi henkiseen 
uupumukseen tai välinpitämättömyyteen. 

On niitä sentään idealistejakin keskuudes- 
samme, jotka yhä uskovat henkisiin arvoihin ja 
ihmisen korkeaan kutsumukseen. Yksi sem- 
moinen on rouva Vilhelmiina Karjalainen Teri- 
joella. Onhan hän dokumentoinut itsensä me- 
diumiksi, joka on ollut tekemisissä vainajien 
kanssa henkimaailmassa. Hänen kirjoituksen- 
sa »Kuollut ja kuitenkin elävä.. Tietäjässä 1915 
kertoi tapauksesta, joka mieltäkiinnittävällä ta- 
valla osoitti hänen vastaanottaneen tiedonantoja 
kuolleitten hengiltä. Hän ei kuitenkaan ole ke- 
hittänyt itsessään tätä mediumisuutta eikä aset- 
tanut sitä niin sanoaksemme yleisön palveluk- 
seen, sillä hän sai jo aikoja sitten erikoisen kä- 
sityksen omasta tehtävästään ja kutsumukses- 
taan. Hän uskoo joidenkuiden henkiolentojen 
tahtovan, että hänen pitää kirjoittaa määrätyn- 
laisia sanomia, tiedonantoja, neuvoja, ohjauksia 
ja ennustuksia ihmiskunnalle, ja hän on tässä us- 
kossaan hyvin itsepintainen. Mikä sitten estää 
häntä niitä kirjoittamasta? Kummallinen pää- 
hänpisto tai hänen kannaltaan sanoen henki- 
määräys. Henget vaativat, että hänen tulee is- 
tua Viipurin vanhassa linnassa kirjoittamassa 
heidän sanelunsa mukaan, ja tässä tie nousee 
pystyyn, sillä Viipurin linna on lukittu. Se on 
vankila. 

Rouva Karjalainen on koettanut eri keinoja 
päästäkseen Viipurin linnaan. Hän on käänty- 
nyt maaherrain ja ministerien puoleen, ja vii- 
meksi hän syyskuun 6 p:nä 1921 lähetti Suomen 
Tasavallan Presidentille anomuskirjelmän, jossa 
pyysi armahdusta kahdelle kapinavangille sillä 
ehdolla, että itse saisi istua Viipurin linnassa 
panttivankina ja sieltä kirjoittaa sanomalehtiin. 
Hänen anomuksensa hylättiin. 

Nyt hän äsken kirjoitti minulle ja pyysi, että 
julkaisisin Ruusu-Ristissä hänen kirjeensä Pre- 
sidentille. En näe olevan syytä julkaista ano- 
musta, joka jo on asianomaisessa paikassa hylät- 
ty, mutta olen kuitenkin tahtonut tässä kertoa 
hänen pyrkimyksistään ja uupumattomasta us- 
kostaan. Hän on lujasti vakuutettu asiansa va- 
kavuudesta, kirjoittaen minulle m.m.: »Yhteinen 
isänmaallisuus, yhteinen teosofinen aatteemme, 
uskontomme, — koko maailma ja kaikki lähim- 
mäisemme, — kaikki vaatii, että ne asiat olisi 
kirjoitettava. Suomea uhkaa vaara ellemme 
ryhdy toimenpiteisiin sen estämiseksi. Ettehän 
teosofisena henkilönä salline sitä. Varmaan te 
paremmissa olosuhteissanne ette voi nähdä sitä 
kurjuutta, toivottomuutta, mitä minä näen . . . 
kaukaa . . . hengen silmillä. — Mestari on lä- 
hellä, hän tarvitsee meidän fyysillistä apuamme, 
— minä näen Hänet, näen, näen. näen. . .» 

Rouva Karjalainen on tietääkseni sydämelli- 
nen, vilpitön ja hyvä ihminen, ja jos minä hal- 
litsisin Viipurin linnaa, en näkisi syytä kieltää 
vanhalta naiselta hänen hartainta toivomustaan. 
Mitä pahaa siinä olisi, jos hän saisi istua jonkun 
aikaa — vaikkapa valtion kustannuksella — 
Viipurin vanhassa linnassa ja kirjoitella henki- 
ensä saneluja? Ehkä hänellä olisi jotain sanot- 
tavana — tai ehkä hän itse heräisi huomaamaan 
henkimääräyksen turhuuden. Mutta jolleivat 
tämmöiset asiat ole järjestettävissä hyvin jär- 
jestetyssä yhteiskunnassa, — niin ehkä kohtalon 
näennäinen kovuus sittenkin on hänelle itsel- 
leen salapukuinen siunaus. Joka tapauksessa 
tunnen myötätuntoa tuota pelotonta naista koh- 
taan.    1922:68—70, 

V. K:n ilmoitus    1923:278, 
Vilhelmiina Karjalaisen nimi lienee tuttu mo- 

nelle Ruusu-Ristin lukijalle. Hän on tuo nai- 
nen, joka väittää olleensa henkimaailman kans- 
sa tekemisissä ja joka puoli väkisin on pyrkinyt 
Viipurin linnaan saadakseen siellä rauhassa kir- 
joittaa muistiin henkiystäväinsä saneluja. Sin- 
ne hän ei kylläkään ole päässyt, mutta viime ke- 
sänä hän — erään Ruusu-Ristissä olleen ilmoi- 
tuksen johdosta — pääsi maalle muuttamaan 
ystävälliseen kotiin ja oli siellä tilaisuudessa pa- 
nemaan paperille joitakuita muistiinpanojaan. 
Koska hän on vilpittömästi vakuutettu koke- 
mustensa ja näkyjensä todellisuudesta, tulen 
silloin tällöin julkaisemaan otteita hänen kerto- 
muksistaan, jos lukijani ovat niistä huvitettuja. 
Aloitteen teen tässä numerossa, jossa annan hä- 
nen kertoa ensimäisestä vainajain vastaanotos- 
taan.    1924:369, 

V a i n a j a t  v i e r a i l e v a t .  
V i l h e l m i i n a  K a r j a l a i s e n  m e d i u -  

m i s t i s i a     m u i s t e l m i a .  
Viime joulukuun numerossa Ruusu-Risti jul- 

kaisi rouva Karjalaisen kertomuksen ensimäi- 
sestä kohtauksestaan lokakuun 1 p:nä 1907 venä- 
läisen luutnantin, Shmittin hengen kanssa. 
Shmitt oli vallankumouksellisena ammuttu Se- 
vastopolissa etelä-Venäjällä toukokuun 12 p:nä 
1906. Hänestä tuli rouva K:n henkijohtaja, joka 
seuraavina kuukausina toi tämän luokse kaiken- 
laisia vainajia, ylhäisiä ja alhaisia, m.m. keisari 
Aleksanteri II, Serbian kuningasparin j.n.e. 
Heillä oli kaikilla sama sanoma:  sota on maan
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päältä lakkautettava, väkivallasta on luovutta- 
va, syntinen elämä on lopetettava, muutoin ei- 
vät kuolleet saa haudassaan rauhaa. Kaikki 
he käskivät Vilhelmiina Karjalaisen puhumaan 
tästä ihmisille. 

Emme tahdo toistaa hänen kertomuksiaan lu- 
kuisista vieraskäynneistä, jotka kaikki olivat sa- 
manmallisia, tyydymme yhteen, mutta julkai- 
semme samalla hänen muistiinpanoistaan otteen, 
joka muuten on mielenkiintoinen. 1925:175, 175 
—177, 

Kys. Onko otaksuttavaa, että Jeesus Kris- 
tus valittaisi taakkaansa, niinkuin Vilhelmiina 
Karjalaisen mediumistisessa näyssä tapahtui? 
(kts. Ruusu-Ristin huhtikuun n:oa s. 175) En 
ole mitään sellaista nähnyt evankeliumeissa, ei- 
kä minusta tunnu uskottavalta, että ihminen, jo- 
ka vapaaehtoisesti on ottanut uhrauksen ja kär- 
simyksen   päälleen  valittaisi? 

Vast. Kun kerran kuulin rouva Karjalaisen 
lukevan ääneen kertomuksensa näyistään ja ko- 
kemuksistaan, vaikutti Kristus-kohtaus minuun 
voimakkaan runollisesti. Näyn tulkitsema aja- 
tus, että Kristus sanomattomasti kärsi, yhä kär- 
si, oli niin todenmukainen, etten ollenkaan pan- 
nut merkille asian toista puolta, Kristuksen va- 
litusta. Nyt on totta, niinkuin A. K. arvelee, 
että Kristus ei valita, — Hän pikemmin hymyi- 
lee. Mutta totta on myös, että Kristus kärsii, ja 
että meillä ei ole aavistustakaan Hänen suruis- 
taan. Rouva V. K. joutui siis yhteyteen jonkun 
mentaalisen todellisuuden kanssa, joka väreili 
Kristuksen elämää, vaikkei hän tietysti tavan- 
nut Kristusta personallisesti. Jokainen Mestari, 
jossa Kristus elää, kärsii ja iloitsee samalla. 
Hän kärsii, sentähden että hän yhtyy luoma- 
kunnan elämään, joka vielä on aineeseen kyt- 
ketty, ja hän iloitsee, sentähden että hän on 
tietoinen päämäärästä ja lopullisesta voitosta. 
Hänen kärsimyksensä on vapaaehtoinen ja sen- 
tähden yhtä iankaikkisen autuuden kanssa. 1925: 
251—252. 

Karma 
Mikä kummallinen karma ks P. E. VII 1905: 

27, 
me pakosta tottelemme Karman lakia niinkuin 

orjat, ks tasa-arvoisuus    1905:98, 
kehitystä aikaansaa aineellisissa maailmoissa 

syysuhteen eli karman laki: jokaisella teolla, 
sanalla, ajatuksella on oma seurauksensa, joka 
meitä opettaa, ks tahto art Vapaa tahto ‘ja 1905: 
164—165, 

K y s. Millä lailla karman laki siis vaikuttaa? 
V a s t. Herran tiet ovat ihmeelliset, sanotaan, 

ja tämä on aivan totta karman laista. Me tun- 
nemme sangen pintapuolisesti, kuinka se laki 
vaikuttaa. Sanskritinkielinen sana k a r m a  
merkitsee »teko, toiminta». Koko elämä on toi- 
mintaa — ajatuksissa, sanoissa ja töissä — koko 
elämä on karmaa. Karma on syyn ja seurauk- 
sen laki. Jokainen nykyhetki on menneisyyden 
lapsi ja tulevaisuuden isä. Joka hetkenä me 
niitämme, minkä ennen olemme kylväneet, ja 
kylvämme sitä, mitä tulevaisuudessa saamme 
niittää. Tästä ei ole mitään poikkeusta. Koko 
ilmennyt  maailma  on syysuhteen lain  alainen. 
 

Karman laki vallitsee kaikkialla luonnossa, ja 
teosofia opettaa, että se ei vallitse ainoastaan 
ulkonaisten tekojen maailmassa, vaan myöskin 
sisällistcn tunteiden ja ajatusten. 1906:41. 

jokainen personallisuus on edellisten karman- 
mukainen tulos, ja karma on hyvistä ja pahoista 
langoista punottu verkko, ks Ihmisen synnyn- 
näinen luonne 1906:61, 

Karman määräämät seuraukset teoistamme 
jäävät sitä vastoin ikäänkuin odottamaan uutta 
esiintymistämme maan päällä. Jos ks itsemur- 
ha    1906:63, 

Teosofia opettaa, että k u k a a n  i h m i n e n  
ei k o s k a a n  k ä r s i  v ä ä r i n .  Ettekö muis- 
ta, mitä olemme puhuneet karman — ehdotto- 
man oikeuden — laista? Jokainen ihminen 
niittää, mitä hän on kylvänyt. Ne kärsimykset, 
jotka kohtaavat meitä, olemme omilla rikko- 
misillamme valmistaneet itsellemme. Onhan 
ihminen jälleensyntyvä yksilö! Jos nykyisessä 
ruumistuksessamme kärsimme mielestämme vää- 
rin, on vääryys vain näennäistä. Jossain edelli- 
sessä elämässämme olemme rikkoneet luonnon 
tai oikeuden lakia tai rakkauden lakia vastaan, 
ja nyt mitataan meille samalla mitalla. Maail- 
massa vallitsee ehdoton oikeus, opettaa aikain 
viisaus.    1906:74, 150, 181, 1907:48, 49, 139, 

Luonnonlaki ei erehdy, karma antaa jokaisen 
niittää minkä hän on kylvänyt, ei enempää eikä 
vähempää.    1907:155, 

Ihminen tuntee itsensä vapaaksi, mutta aja- 
tellessaan hän huomaa vapautensa menneen 
karmansa rajottamaksi. ks. absoluutti 1907:178 
muist 182, 

Jokainen vihkimätön ihminen on karman orja, 
mutta ks veri   1907:183 

Mielenvikaisuuden karma, ks tätä   1907:184, 
Välittömän tiedon puutteessa voimme ainakin 

uskoa karmaan. Voimme uskoa, että onnetto- 
muuden kohdatessa tämä on »sallittua», on van- 
haa karmaamme, josta nyt vapaudumme, ja sil- 
loin kärsimyksemme muuttuu meille lohdutuk- 
seksi, ks tahto art Mitä on 1907:193—197, 

Karmaa emme suinkaan pääse pakoon, mutta 
ks anteeksianto    1907:202, 209—211, 

Ei ole niinkään yhdentekevää, pysymmekö 
yhdessä niiden kanssa, joiden keskuuteen kar- 
ma on meidät asettanut, ja sentähden täytyy 
omien personallisten mielihalujemme väistyä, 
ks P. E. VII    1907:224—225, 

Kolmas teosofian perusoppi on oppi karmasta. 
Se on oppi luonnonlakien järkähtämättömyydes- 
tä ja siitä, että kaikella, mikä tapahtuu, on vält- 
tämättä ollut syynsä, ks Kehityksen kulku 1907: 
269—271,  rikos  1907:273,  anteeksianto   1908:29, 

Kys. Tietäjän viime numerossa sanotaan pie- 
nen Aine Palomaan tapaturmaisesta kuolemasta 
puhuttaessa, että se oli »lain rangaistus, joka 
kohtasi pienokaista. Tämä oli tietysti edellis- 
ten elämäinsä aikana tehnyt »pahaa» josta nyt 
sai fyysillisen kuoleman palkakseen», (siv. 32) 
Eikö tämmöinen tapaus siis mitenkään ole van- 
hempain k a r m a a ?  

Vast. Tietysti se kaikissa tapauksissa on 
myös vanhempain karma, joka heidän surunsa 
ja kärsimyksensä aiheuttaa. Mitä lapseen tulee, 
on se hänen karmansa ainoastaan siinä tapauk-
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sessa, että hän todella kärsii. Salatieteellistä 
tutkimuksista päättäen tämä kuitenkin sattuu 
ani harvoin. Tavallisesti pienen lapsen kuolema 
ei tuota sille mitään kärsimystä, koska sen ta- 
junta vielä on toisella tasolla. 1908:59. 

Kys. Koska kullakin ihmisellä on oma kar- 
mansa, eivätkö karmat keskenään saata olla so- 
dassa? 

Vast. Paitsi yksilöllistä karmaansa kullakin 
ihmisellä on osansa jonkun perheen, suvun, hei- 
mon, kansan, uskon, sivistyksen, rodun j.n.e, 
yhteiskarmasta; sillä me ihmiset emme elä yk- 
sin maailmassa. Mitään todellisia ristiriitoja ei 
ole olemassa eri ihmisten »karmojen» välillä, 
niin kauan kuin ihmiset vielä ovat kohtalon or- 
jia. Vasta sitten kun yksilö kohoaa karman 
yläpuolelle tai nousee sitä vastaan, voi hän ai- 
kaansaada aavistamattomia komplikatsioneja 
hyvässä tai pahassa; mutta silloin karma joko 
suojelee muita tai korvaa heille mitä he ovat 
väärin kärsineet. Karma on laki, mutta sen 
toiminta on vain näennäisesti koneellinen. Itse 
asiassa karman toimeenpanevana voimana on 
erehtymätön viisaus, jota »karman herrat» edus- 
tavat ja personoivat.    1908:91, 

ks itsemurha    1908:122, 
Onko eläinkunnalla karmaa? ks eläin 1908: 

124, ks Usko ja teot. art.   1908:132, 

MITÄ ON KARMA? 
M u i s t i i n p a n o j a      e r ä ä s t ä      k y s e l y -  

k o k o u k s e s t  a.1) 

Lokakuun 11 ja 18 p:nä piti Martti Humu 
Helsingissä kaksi esitelmää karma-opista. Hän 
huomautti, kuinka me ihmiset katselemme 
luontoa ja tekojen maailmaa ikäänkuin suuren 
tornin eri ikkunoista, jolloin maailma meille 
näkyy erilaisena riippuen siitä, mistä ikkunasta 
katselemme. Edellisessä esitelmässään selitti 
Martti Humu, miltä maailma näyttää katsottu- 
na teosofisen karma-opin ikkunan kautta, jäl- 
kimäisessä, mitenkä karman vastustajat kuvai- 
levat maailmanjärjestystä. Keskiviikkona loka- 
kuun 21 p:nä hän kutsui Pekka Ervastin kans- 
saan julkisesti väittelemään karmasta ja tarjou- 
tui itse siinä karman vastustajien kannalta esit- 
tämään kysymyksiä, jotta tämä tärkeä oppi pa- 
remmin selviäisi totuudenetsijöille eri puolilta 
nähtynä. Vastaväittäjän viipyessä Pekka Er- 
vast muutamin sanoin muistutti kuulijain mie- 
leen,  mitä teosofit ymmärtävät karma-opilla. 

Teosofisen maailmankatsomuksen mukaan ih- 
minen on henki, jolla on korkea päämaali — 
täydelliseksi tuleminen eli yhtyminen Isään Ju- 
malaan, niinkuin kristinuskossa sanotaan. Täy- 
dellisiä Jumalan Poikia on silloin tällöin esiin- 
tynyt maan päällä, Jeesus Kristus oli yksi niitä. 
Jokainen ihminen tulee kerran saavuttamaan 
täydellisen ihmisihanteen, sentähden että se on 
itse luonnon, itse elämän lakien lopputulos eikä 
ihminen voi Elämää paeta.    Ensin luonto ikään- 
 

‘) [*Artikkelin on kirjoittanut V. H. V. ja 
lopussa oleva M u i s t u t u s  on hänen lisää- 
mänsä.] 

kuin verkallensa vie ihmistä eteenpäin, niin 
kauan kuin hän itse vielä on päämäärästään tie- 
tämätön, mutta kerran tulee jokainen sielu sii- 
hen kohtaan, jolloin hän herää näkemään mikä 
suuri päämaali hänellä on edessään, ja silloin 
hän oman jumalallisen luontonsa voimalla al- 
kaa itse vapaaehtoisesti ja tietoisesti pyrkiä pää- 
maaliin ja jouduttaa kehitystään. 

Mutta ihminen ei tule täydelliseksi muutamis- 
sa maallisissa vuosissa, jotka useimmiten kulu- 
vat ohitse niinkuin savu, että hän tuskin huomaa- 
kaan, ennenkuin ne ovat ohi. Kuollessaan on 
ihminen tavallisesti jotakuinkin samanlainen 
kuin hän on ollut pitkin elämäänsä. Sentähden 
ei olisi ihmiselle lainkaan mahdollista tulla täy- 
delliseksi, jos hän olisi ainoastaan tämä ilmen- 
nyt personallisuus, mutta hän onkin todellisessa 
kätketyssä itsessään ikuinen henki, joka on Ju- 
malasta, täydellisyydestä lähtenyt ja siis kyke- 
nee tietoisesti toteuttamaan täydellisyyden ihan- 
teen. 

Tätä ihmisen kehitystä kautta monen synty- 
män ja kuoleman johtaa n.s. karman laki, luon- 
non suuri järki ja järjestys. Ei ole mitään alaa 
tai aluetta, jossa ei vallitsisi täydellinen syyn 
ja seurauksen yhteys. Kaikella, mikä tapahtuu, 
on syynsä, kaikella on myös seurauksensa. 
Tämä laki määrää sen, että jokainen ihminen 
on suoranainen tulos siitä, millaiset hänen enti- 
set ruumistuksensa ovat olleet. Meidän ihmis- 
ten silminnähtävä syntyperäinen erilaisuus ei 
riipu siitä, että joku oikullinen Jumala olisi he- 
rättänyt yhdessä ihmissikiössä esiin yhden omi- 
naisuuden, toisessa toisen. Luonteemme on tu- 
los entisistä ajatuksistamme ja tunteistamme, ja 
kaikki ulkoapäin meitä kohtaavat tapahtumat, 
kaikki ympäröivät olosuhteet ovat seurausta 
niistä teoista, joita olemme tehneet entisissä elä- 
missämme. Ja niinkuin tässä elämässä alin- 
omaa niitämme entistä karmaa, samoin me ali- 
tuisesti luomme uutta karmaa. Entisten teko- 
jemme seurauksia emme voi välttää, mutta me 
voimme oppia — vähitellen, kautta elämien — 
sen, ettemme enää teoillamme luo huonoa kar- 
maa, kunnes viimein voimme vapautua kaikesta 
karmasta ja ainoastaan tehdä työtä Jumalan 
valtakunnan eteen vähääkään ajattelematta it- 
seämme. Tämä tulevaisuus on meistä vielä kau- 
kana. 

Karma on Luonnon laki ja siten ilmaus itse 
Jumalan tahdosta, ja kun olemme oppineet sen 
tuntemaan, tulemme huomaamaan, että se on 
sula hyvyys, oikeus ja viisaus. 

Nyt saapui paikalle Martti Humu ja kysely 
alkoi. Huoneusto oli jo tungokseen asti täynnä 
yleisöä, joka mitä suurimmalla mielenkiinnolla 
kuunteli kysymyksiä ja vastauksia, tukahutta- 
vasta ilmasta huolimatta. Martti Humu oli mo- 
nessa herättänyt epätietoisuutta ja hämmästystä 
varsinkin viimeisellä esitelmällään ja sentähden 
nyt odotettiin, voitaisiinko teosofian puolelta 
antaa tyydyttäviä vastauksia hyvinkin vaikeilta 
näyttäviin kysymyksiin, varsinkin näin suoraan 
kysyttäessä, ilman esivalmistusta. Kokouksen 
loputtua yleisö nähtävästi tyytyväisenä palasi 
kotiinsa, ja tahdomme tähän Pikakirj otettujen 
muistiinpanojen mukaan painattaa muutamia 
mieltäkiinnittävimmistä   kysymyksistä   ja   vas-
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tauksista.   Kysymykset teki Martti Humu  vas- 
taukset antoi Pekka Ervast. 

Kys. Onko karmalla mitään vastinetta ul- 
konaisessa maailmassa? 

Vast. Suuren karmanlain vastine ja ver- 
tauskuva fyysillisessä maailmassa on se kausa- 
liteetti, syysuhde, jonka koko tiede tunnustaa. 
Jos määrätyillä ehdoilla pannaan yhteen kaksi 
ainetta, niin niistä aina ehdottomasti syntyy sa- 
ma kemiallinen aineyhtymä; ei voi syntyä tä- 
nään yksi. huomenna toinen. Ihmiset eivät voi 
synnyttää leijonia, eivätkä leijonat ihmisiä. 

Kys. Karma merkitsee »toimintaa». Minkä- 
laista toimintaa? 

Vast. Toimintaa kolminaismaailmassa, teko- 
jen, ajatusten ja tunteitten tasoilla. Ihminen 
toimii aina pitkin elämäänsä — joko hän työs- 
kentelee fyysilliseUä ruumiillansa taikka hän 
puhuu taikka kuuntelee ja ajattelee, — aina hän 
jollakin tapaa värähtelee kolminaismaailmassa. 
Ainoastaan täydellinen joogi voi mietiskelyn 
tilassa asettaa kaikki ruumiinsa sellaiseen oloon, 
ettei niistä mikään toimi, vaan että hän koko- 
naan vapautuu kaikista alemmista maailmoista. 

Kys. Mitä on teosofinen karma-oppi eksote- 
risesti ja  esoterisesti? 

Vast. Jos tahdotaan erityinen esoterinen eli 
sisäinen selvitys, voidaan sanoa, että karma on 
niiden voimain järjestely, jotka ovat ihmisen 
näkymättömissä ruumiissa eli hänen »auras- 
saan». Kukin ihminen rakentaa joka hetki aja- 
tuksillaan, sanoillaan ja teoillaan jotakin pysy- 
väistä omaan auraansa, korkeamman minänsä 
ruumiiseen. Tähän soikeaan puolipyöreään ruu- 
miiseen painautuu kuvia kaikesta, minkä kanssa 
olemme tekemisissä. Nämä kuvat vetäytyvät si- 
säänpäin ja niistä tulee järjellisiä voimia. Joka 
kerran kuin ihminen astuu ulos sisimmästä it- 
sestään ja taas syntyy maan päälle, niin nämä 
voimat, jotka ovat piilleet hänen sisällään, tu- 
levat ulos näkyviin jatkoksi siihen, mitä hän on 
ennen ollut. Karma on siis joka ihmisen si- 
sässä. 

Mutta kuka johtaa karman purkautumista? 
Epäilemättä on olemassa suuria karman johta- 
jia ja toimeenpanijoita, sillä ihminen itse ei tie- 
dä, mikä hänen karmansa on, eikä voi järjes- 
tää elämäänsä niin, että häntä kohtaisi se, mikä 
on hänen karmansa. Karman johtajat määrää- 
vät sentähden mihin perheeseen meidän tulee 
syntyä, millainen meidän kohtalomme tulee ole- 
maan maailmassa j.n.e. Me käsitämme helposti 
lain koneelliseksi puolisokeaksi toiminnaksi, 
mutta luonnonlait ovatkin järjellisten olentojen 
toimeenpanemat, ja tämä näkyy parhaiten kar- 
masta. Me olemme ikäänkuin lapsia ja lapset 
eivät tulisi toimeen, jollei olisi vanhempia sie- 
luja auttamassa. 

Kys. Onko karma, niinkuin sanotaan, hyvit- 
tävä, kostava, rankaiseva laki? 

Vast. »Karman kostava ja palkitseva laki» 
on ihmisten käyttämä sanamuoto ja vertauspu- 
he, sillä karma ikuisena muuttumattomana la- 
kina, ei mitään »kosta» eikä »palkitse» vaan yk- 
sinkertaisesti   antaa   jokaisesta   teosta   varmat 
 

seurauksensa. Jos kivi katolta putoo ja särkee 
lasitavaran, emme sano, että kivi lasille kosti. 
vaan että särkymiseen oli luonnolliset syynsä. 
Tältä tieteelliseltä kannalta katsoen karma on 
aivan kylmä ja tunteeton laki. Se ei kysy, pi- 
tääkö ihminen seurausta palkkana vai rangais- 
tuksena, eikä ymmärtääkseni karman toimeen- 
panijoilla ole minkäänlaisia inhimillisiä ja per- 
sonallisia tunteita työssään. Se ei voi tulla ky- 
symykseenkään. Jos tahtoisimme käsittää kor- 
keitten henkiolentojen sieluelämää, on se täy- 
delleen rauhallista ja tyyntä, eivät he rakasta 
sitä ihmistä, joka hyvin tekee, enempää kuin 
sitä, joka pahoin tekee. He tietävät, että jälki- 
mäinen on kokemuksiltaan nuorempi sielu. Ja 
jos hänellä olisikin paha tahto, eivät he siitä- 
kään säikähdä. Kiivastumiset ja rakastumiset 
kuuluvat ihmismaailmaan. Karman toimeen- 
panijat ovat kaikkien muuttuvaisten ja katoo- 
vaisten tunteitten yläpuolella; jos on jollekin 
ihmiselle tuleva onnettomuus, eivät he sitä sure 
vaan aivan tyynesti antavat sen tapahtua. 

Kys. Onko karma laki vai onko se. niin- 
kuin hermetinen veljeskunta sanoo »kristalli- 
soitu voima»? 

Vast. Nuo ovat ainoastaan eri nimityksiä 
luonnon tosiasialle. Onhan jokainen teko liik- 
keelle pantu voima, josta sitten kristallisoituu 
seuraus eli karma, niinkuin höyrystä syntyy 
vesi ja vedestä kiteymisen eli kristallisoimiseri 
kautta jää. Mutta l a i k s i  kutsutaan karmaa 
sentähden, että se nimitys osottaa, että se on 
ehdoton, tarkasti määrätty seuraus. Se mikä 
aina ja ehdottomasti tapahtuu määrättyjen eh- 
tojen vallitessa, on laki. Mutta karma ei ole 
laki siinä merkityksessä, että se olisi jonkun 
Jumalan mielivaltaisesti säätämä, vaan se on 
itse äärettömässä Jumaluudessa asuva ihmeel- 
linen niin sanoaksemme ominaisuus, ei kuiten- 
kaan sokea vaan täydellisesti itsetietoinen. Se 
suuri Jumaluus, josta me emme voi mitään tie- 
tää, hän käsittää karman salaisuuden. Meille 
on karma elämän järjestelmä, jota me emme voi 
muuttaa eikä yksikään jumala. Kuta korkeam- 
malle tajunta kehittyy, sitä täydellisemmin se 
voi tätä suurta mysteriota käsittää. Meidän au- 
rinko j ärj estelmämme jumala esim. minun näh- 
däkseni käsittää karmasta äärettömän paljon 
enemmän kuin me voimme aavistaakaan, mutta 
Hänkin on karman lakisiteisyyteen sidottu, sen- 
tähden että karma on voima, joka täyttää itse 
Elämän. 

Kys. Kuka on karman lain täytäntöön- 
panoja? 

Vast. Se on aina joku tajunta, joka on tie- 
toinen voiman vaikutuksesta. Ihminen voi sitä 
olla osaksi itse. Jos hän on saanut joltakin lai- 
nan, on hänen tajunnassaan tieto, että se on ta- 
kaisin maksettava. Ja silloinkin kun hänen 
alempi minänsä ei tahtoisi tunnustaa olevansa 
velallinen, niin korkeampi minä sen tietää ja 
pakottaa alemman minän maksamaan. Mutta on 
sellaisia tapauksia, jolloin ihminen ei itse tiedä 
eikä aavista mitä seurauksia hän teoillaan luo. 
Hän on esim. valehdellut joutumatta siitä mi- 
tään kärsimään tässä elämässä. Hän on tunte- 
nut sen vääräksi, mutta on jatkanut sitä tavasta.



Karma — 118 — Karma 
 

Hänen seuraavalla kerralla syntyessään maail- 
maan korkeammat henkivoimat, karman her- 
rat, asettavat niin, että hän joutuu petetyksi. 
Silloin hän totisesti huomaa valheen pahaksi, 
kun se kohtaa häntä toisten puolelta. Karma 
on ikäänkuin liikkeelle pantu aaltosysäys, josta 
tullaan tietoisiksi vasta silloin kun se ponnah- 
taa takaisin ja kohtaa liikkeelle panijaa itseään. 

Kys. Kuinka voi karma olla oikeudellinen 
laki, kun kärsivä ei lainkaan tunne syytä, min- 
kätähden hän kärsii? Jos minä kuritan koiraa 
sentähden, että se pienenä pentuna on repinyt 
minulta kalossit, voiko koira siitä mitään oppia? 

Vast. Tämä kohta otetaan usein esille. Oi- 
keastaan se on siirtymistä pois tieteelliseltä nä- 
kökannalta tunteelliselle. Karma vaikuttaa ylä- 
puolella kaikkia tunteita. Kuitenkin koska ih- 
minen on tunteva olento, vaatii hän, että kor- 
kein järki myöskin tyydyttäisi hänen tuntei- 
taan,  eikä  se ole väärin. 

Mutta minun käsittääkseni karma todellakin 
sellaisena kuin se vaikuttaa ihmiselämässä, on 
samalla oikeudellinen ja säälivä ja armahtava 
laki. Se on rakkauden laki eikä ainoastaan to- 
tuuden. Ajatelkaammepa! Ihmisen päämäärä on 
oppia hyvää rakastamaan. Mitä se merkitsee? 
Hänen on rakastettava hyvää sen itsensä täh- 
den ilman muita tarkotuksia. Eikö elämä siis 
ole viisaasti järjestetty, kun me opimme pahaa 
välttämään itse totuuden ja hyvyyden tähden 
eikä määrättyjen seurausten tähden. Jos me 
aina näkisimme, mikä seuraus teostamme tulee 
olemaan, niin helposti tulisimme itsekkäästi 
punnitseviksi. Vasta silloin kun ihminen jo on 
oppinut tekemään oikein ja hyvin hyvän itsensä 
tähden ajattelematta seurauksia, vasta silloin 
hänen silmänsä myöskin aukenevat ja hän saa 
nähdä oman menneisyytensä ja näkee mistä kyl- 
vöstä hän on saanut niittää minkin sadon. Täs- 
sä on jumalallinen vastaus siihen kysymykseen, 
onko  karma sääliväinen. 

Ja vielä on asialla toinenkin puoli. Jos me 
tavalliset ihmiset näkisimme syyt kaikkeen, 
niin se voisi kasvattaa meissä välinpitämättö- 
myyttä kärsiviä kohtaan, niin kauan kuin vielä 
olemme rakkaudessa heikkoja. Jos joku tulisi 
meiltä pyytämään apua johonkin puutteeseen 
tai hätään ja me näkisimme, mitenkä se on 
johtunut edellisestä elämästä, niin voisimme 
piankin sanoa: sinä olet itse syypää onnetto- 
muuteesi, auta itseäsi! Ihmiset ovat vielä siksi 
itsekkäitä, etteivät he ymmärrä rakkautta, jos 
näkevät kärsimyksen syyt, vaan ilmiöiden pi- 
tää herättää heidän myötätuntoaan. Silloin kun 
ihmisen sydän on viisastunut ja kasvanut, on 
hän kylliksi vahva ottamaan osalleen myöskin 
täydellisen näön ja silloin hän voi viisaasti aut- 
taa, kun hän näkee, mitä on kunkin karmassa. 

Kys. Eikö ihminen voi tulla ylpeäksi, jos 
hänen käy hyvin elämässään ja hän kuulee, että 
se on hänen karmansa? 

Vast. Syy on silloin hänen itsensä eikä kar- 
man — luonnon tosiasian. Turhamaisuus ja yl- 
peys on aina tyhmyyttä ja osottaa, ettei ihmi- 
nen ole nähnyt täydellisyyden ihannetta. 

Kys.   Miksi minä sekottuisin toisen ihmisen 
 

karmaan?   voi  sanoa   se,   joka   uskoo   karmaan, 
kun hänen pitäisi toista auttaa. 

Vast. Se on häneltä sangen ajattelematto- 
masti tehty, sillä se edellyttää, että hän tietää 
tuon toisen ihmisen karman. Jos hän sen tie- 
tää ja siis osaa nähdä hänen kehityksensä ku- 
lun läpi elämien eikä sen nojalla sekotu toisen 
karmaan, on hänellä tietysti siihen syynsä. 
Mutta niin kauan kuin ihminen ei näe syitä, 
on hänen velvollisuutensa aina menetellä sisäi- 
sen rakkauden äänen, omantunnon mukaan. Se 
on ainoa johtotähti elämässä. Mutta jos sydän 
on kylmä, jos ihminen ei tunne minkäänlaista 
säälin tunnetta, niin miksikä hän silloin valeh- 
telisi? Tunnustakoon hän silloin rehellisesti it- 
selleen olevansa säälimätön ja syntinen ja koet- 
takoon kasvaa paremmaksi. Mutta harvoin on 
sellaisia tapauksia. Tavallisesti on elämässä 
niin, että jos ihminen kuuntelee omaatuntoaan, 
niin se häntä käskee auttamaan ja rakastamaan. 

Kys. Sitooko karma ihmisen tähän tähteen, 
onko se tarpeeksi voimakas pidättämään häntä 
tämän maapallon piirissä? 

Vast. Epäilemättä. Siitä olen vakuutettu. 
Voi olla kaunista ajatella, niinkuin kirjailija 
Cam. Flammarion tekee, että kuollessani pon- 
nahdan Mars-tähteen tai liitelen läpi avaruuk- 
sien. Mutta tämä on vain kaunista viatonta haa- 
veilua eikä todellisuutta. Maailma on lakisitei- 
nen. Jos me tahtoisimme tästä maapallosta siir- 
tyä esim. Venukseen, niin meidän pitäisi olla 
itsetietoisia korkeammilla tasoilla ja osata käyt- 
tää korkeampia ruumiitamme. Fyysillisessä ruu- 
miissamme emme pääse pois maan pinnalta. 
Emme myöskään pääse astraliruumiissa. Astrali- 
taso on määrätty piiri, tosin paljon laajempi 
kuin fyysillinen ilmakehä, mutta kuitenkin ra- 
jotettu. Sen ulkopuolelle ei pääse astraliruu- 
mis. Jos ihminen osaa itsetietoisesti käyttää 
mentaliruumistaan, voi hän päästä kauemmaksi, 
sillä mentaliaine täyttää koko aurinkokunnan. 
Koko kolminaismaailma on paikallinen ja ai- 
neellinen. 

Mutta vaikka ihminen olisi tullut itsetietoi- 
seksi tämän kolminaismaailman yläpuolella n.s. 
buddhisessa ruumiissa, niin hän on vielä sidottu 
tähän maapalloon, kunnes hän vapautuu kai- 
kista sen prinsipeistä, kaikista sen tasoista. Sil- 
loin hän voi, jos hän tahtoo, siirtyä toiseen pla- 
nettaan. Mutta näin vapaa voi olla ainoastaan 
korkea Mestari. Tavalliset ihmiset ja opetus- 
lapsetkin ovat sidotut tähän maailmaan, kunnes 
he ovat oppineet sen läksyn, joka tällä maalla 
on opetettavana. Turha olisi koulunoppilaan 
siirtyä koulustaan johonkin toiseen samanlai- 
seen, ennenkuin hän on käynyt koulunsa läpi, 
jollei siihen ole mitään ulkonaista syytä. 

Vielä toisella esimerkillä tulee suhde selvem- 
mäksi. Mikä isä tai äiti panisi lapsensa toiseen 
perheeseen eikä itse tahtoisi niitä kasvattaa? 
Vasta silloin kun lapset ovat saaneet sen opin, 
minkä vanhemmat heille voivat antaa, siirtyvät 
he pois kodistaan ja perustavat omat perheensä. 
Samalla tavalla olisi meidän planettahenkemme 
järjetön, jos hän heittäisi meidät ulos tästä 
omasta perhetarhastaan jonkun toisen pianetta- 
hengen kasvatettaviksi. Eivätkä olosuhteet mei- 
dän aurinkokuntamme tahdissakaan ole saman-
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laiset. Ne jotka saattavat käydä muissa tähdis- 
sä, kertovat, että Jupiterissa, Venuksessa y.m. 
olot ovat sangen erilaiset kuin täällä. Niissä on 
aivan erilaisia kehitysjärjestelmiä, niin että jos 
joku meikäläisistä yhfäkkiä paiskattaisiin esim. 
Jupiteriin, olisi hän siellä niinkuin sudenko- 
rento perhosten parissa tai ehkä niinkuin käär- 
me muurahaispesässä eikä tulisi ollenkaan sie- 
luna toimeen. Kaunista on haaveilla vierai- 
luista muilla planetoilla, mutta ihminen ei ole 
vielä mikään vapaa liitelevä enkeli vaan hä- 
nellä on vielä edessään pitkä vakava ja vaikea 
taival. 

Kys. Minusta ei ole niinkään erinomaista 
aina tulla takaisin tähän samaan maahan. Hen- 
gellä ei ole ulottuvaisuutta, voisihan se yhtä hy- 
vin  elää  muuallakin kuin  täällä. 

Vast. Ihminen voi kyllä kadehtia korkeam- 
pia olentoja ja kysyä itsekseen: miksen minä 
ole tuon enkelin vaatteissa? Voiko hän silti 
muuttaa tilaansa? Ei, luonto ei häntä kuuntele, 
vaikka hän soisi olonsa toisenlaiseksi. Eikä ih- 
missielu vanhemmaksi tultuaan olekaan niin 
perso muuanne muuttamaan. Tämä maa on kyl- 
lä hänelle hyvä koetuspaikaksi ja asuinsijaksi. 

Kys. Mutta millä voidaan todistaa teosofis- 
salatieteellinen karmaoppi? Hermetin veljes- 
kunta, joka myös on Salatieteellinen veljeskun- 
ta, sanoo, että yhtä hyvin kuin me tässä olemme 
tulleet kivikunnasta kasvikuntaan ja kasvikun- 
nasta ihmiskuntaan ja »astralivalo» eli alempi 
ymmärrys meissä on hiukan herännyt, yhtä hy- 
vin me täältä taas voimme mennä kehittymään 
toiseen »Isän kotiin», niinkuin Jeesus sanoi. Kun 
me kerran olemme tulleet ihmisiksi, on meidän 
kehityksemme tällä pallolla loppu. 

Vast. Minä en tietysti voi tässä »todistaa» 
karmaa oikeaksi. Jokainen todistakoon sen it- 
selleen. Ensin päätelköön hän, mikä on järke- 
vämpi. Tietysti totuus ei voi olla kahdella 
lailla. Luonnon laki ei voi olla tänään yksi, 
huomenna toinen. Ei yksi tietäjä voi sanoa: 
»ihminen syntyy ainoastaan yhden kerran» ja 
toinen tietäjä: »ihminen syntyy monta kertaa». 
Molemmat eivät voi olla todellisia tietäjiä. Jos 
ne jotka tietävät, sanovat jotakin näistä laeista, 
niin eivät tietämättömät voi sanoa muuta kuin: 
»niin kaiketi on». Kysymys on siis vain, mitä 
ne ihmiset sanovat, jotka tietävät. 

Jos silloin todellisilta tietäjiltä kysytään, niin 
he sanovat: »Luonnon laki näkyy olevan, että 
ihminen syntyy monta kertaa tähän maahan. 
Hyvin harvoin tapahtuu siitä poikkeus ja ai- 
noastaan silloin, kun ihminen on kehittynyt 
määrättyyn kohtaan asti». Myöskin on otettava 
huomioon, ettei maapallomme ole ainoa pallo, 
jossa me kaikki kehitymme. Se on yksi seit- 
semästä pallosta. Maapallo on neljäs järjestyk- 
sessä, niin että tavallaan ihmiskunnan historia 
on siirtymistä toisesta tähdestä toiseen. Me 
olemme eläneet kolmella pallolla ja vielä on 
kolme jälellä. Niistä on yksi eetteritasolla, 
yksi astrali- ja yksi mentalitasolla. Ihmiskun- 
nan kehitys tapahtuu järjestänsä määrätyillä 
planetoilla eikä sikin sokin. Näkyväiset ja tun- 
netut planetat eivät kuulu lainkaan meidän ke- 
 

hitysjärjestelmäämme vaan kuuluvat eri ketjui- 
hin.1) 

Vielä tahdon kajota yhteen asiaan. Mitä ovat 
salaiset veljeskunnat? Todellinen »salainen 
veljeskunta» ei ole mielivaltainen liitto, vaan 
siihen kuuluvat kaikki ihmiset, jotka ovat ke- 
hittyneet määrätylle asteelle. Ihminen tekee 
itsensä tämän veljeskunnan jäseneksi. Ei ku- 
kaan voi kieltää ketään kuulumasta tähän vel- 
jeskuntaan, joka vain on siihen kypsynyt. Se 
on olemassa näkymättömillä tasoilla kolminais- 
maailman yläpuolella. Ne ihmiset, jotka sii- 
hen kuuluvat, ovat läpikäyneet ainakin ensi- 
mäisen vihkimyksen ja tulleet itsetietoisiksi 
buddhisella tasolla. 

Nyt on toisia veljeskuntia, jotka ovat tämän 
Suuren Veljeskunnan haaroja. Joku ihminen 
on esim. läpikäynyt yhden vihkimyksen ja tu- 
lee maailmaan, perustaa määrätyn piirin ja il- 
mottaa sille joogajärjestelmän, jolla voidaan 
puhdistaa hienompia ruumiita. Hän ei tietysti 
voi johtaa oppilaitaan kauemmaksi kuin hän 
itse on. Mutta se veljeskunta, josta teosofisessa 
kirjallisuudessa puhutaan, ei ole mikään ihmis- 
ten säätämä yhdyskunta vaan luonnon tosiasia. 
Kun ihminen liikkuu itsetietoisesti Veljesrak- 
kauden (Buddhin) tasolla, alkaa hänen juma- 
lallinen kehityksensä. Kristus on hänessä syn- 
tynyt ja hän kulkee eteenpäin todellista salaista 
tietä Mestariutta kohti. Sitä ennen hänellä voi 
olla astralisia aisteja. Hän voi olla mediumi, 
selvänäkijä, salatieteilijä johonkin määrin j.n.e, 
mutta hän ei silti kuulu Veljeskuntaan. 

Hermetinen veljeskunta voi kyllä olla jonkun 
»vihityn» johtama, mutta hyvin mahdollisesti 
nuo »vihityt» ovat sellaisia, joissa on ainoastaan 
herännyt muutamia astralisia aisteja. Täällä 
Europassa on kyllä niitä »salaisia veljeskuntia», 
jotka opettavat, mitenkä ihminen voi jättää fyy- 
sillisen ruumiinsa ja kulkea ympäri astralisesti. 
Mutta Salainen Veljeskunta ei ole vain astrali- 
nen, eikä se, joka ainoastaan astralisesti on tie- 
toinen, vielä voi jälleensyntymisestä ja kar- 
masta mitään tietää. Kun siis »hermetinen vel- 
jeskunta» puhuu karmasta ja jälleensyntymi- 
sestä, on se pelkkää aateskelua, spekulatsionia, 
arvelua eikä t i e t o a .  

Kys. Vielä pyytäisin kysyä: miksei kristin- 
kirkko ole omistanut tätä tärkeätä karman- 
oppia? 

Vast. Keskiajan alussa tapahtui, että joku 
keksi helvetin olevan ikuisesti kestävän ja siitä 
on johtunut kaikki tietämättömyys. Kun kir- 
kon johtajat olivat päästäneet itsekkäisyyden 
vaikuttamaan, niin hävisi kaikki hyvä tieto. 
Keksittiin, että raamatussa puhuttiin »ikuisesta 
tulesta». Tuli kyllä onkin ikuinen, s.o. astrali- 
tason puhdistava tuli kestää yhtä kauan kuin 
maapallon elämä, mutta ihmisyksilö ei siinä 
ikuisesti viivähdä vaan nousee puhdistuneena 
ylös taivaaseen. Kun joku sairasmielinen 
munkki oli keksinyt, että ihminen joutuu ikui- 
seen piinaan, niin tämä oppi levisi salamanno- 
peasti tietämättömiin joukkoihin. 

Tähän päättyi keskustelu, koska aika oli jo 
sangen myöhäiseksi mennyt.    Kaikki lausuivat 
 

"•) Katso kirjaa »Enkelein lankeemus». 
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kiitollisuutensa sekä kysymysten tekijää että 
vastaajaa kohtaan opettavan keskustelun joh- 
dosta. 

M u i s t u t u s .  Että ylläoleva totisesti on 
ollut Jeesuksenkin oppi »ikuisesta tulesta», nä- 
kyy Markuksen 9 luvun lopusta: »Jossa heidän 
matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Sillä jokai- 
nen ihminen on tulella suolattava. Suola on 
hyvä, mutta jos suola tulee mauttomaksi, millä 
sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne 
ja pitäkää rauha keskenänne.» (Uusimman raa- 
matunkäännöksen mukaan). 

Nyt on huomattava, että kaikkien raamatun- 
kriitikkojen mukaan Markuksen evankeliumi 
sisältää kaikkein vanhimman traditsionin. Täs- 
sä on selvästi sanottu se tosiasia, että jokaisen 
ihmisen pitää käydä puhdistuksen tulen läpi ja 
että Jeesuksen oikeat opetuslapset vapaaehtoi- 
sesti käyvät sen läpi jo maallisessa elämässään. 
Useissa käsikirjoituksissa puhutaankin tässä 
kohdin u h r i s t a ,  joka on suolalla suolattava. 
Muuten Jeesuksen sanat madosta ja sammu- 
mattomasta tulesta ovat otetut Jesaijan kirjan 
viimeisestä värsystä, jossa kerrotaan, kuinka 
»uuden Jerusalemin asukkaat» menevät ulos 
»katselemaan n i i d e n  i h m i s t e n  r a a t o j a ,  
jotka (ihmiset) minua vastaan syntiä tekivät; 
sillä ei heidän matonsa pidä kuoleman eikä hei- 
dän tulensa sammuman, ja heidän pitää kaikelle 
lihalle kauhistukseksi oleman.» Jos ihmisessä 
ei olisi mitään muuta kuin »raato» s.o. fyysilli- 
nen ruumis ja astralinen, niin tuli hänet koko- 
naan kuluttaisi loppuun. Nyt sitävastoin hänen 
kuolematon osansa nousee »toisen kuoleman» 
jälkeen ylös aikakautiseen rauhaan ja lepoon. 
Näin ymmärrettynä saatamme käsittää, miksi 
vapautuneille hengille ei ole mikään kauhistus 
katsella luonnon armiasta puhdistustulta vaan 
että ainoastaan »lihan ihminen» kauhistuu näh- 
dessään »Jumalan tuomion», nähdessään, että 
jokainen rikkomus on maksettava takaisin vii- 
meiseen ropoon asti. Mutta kun viimeinen ropo 
on maksettu, silloin myös vangittu pääsee ulos 
»tornista». (Luukk. 12:59). — Kuinka kiihkeästi 
iskettiin kiinni kaikkiin vertauskuvallisiin lau- 
seisiin, joita voitiin selittää »ikuista piinaa» kos- 
keviksi, näkyy siitä, että näitä lauseita perästä- 
päin lisättiin moneen sellaiseenkin kohtaan, 
missä niitä ei alkuaan ollut. Meidän uusin 
käännöksemme on koettanut karsia pahimpia 
lisäyksiä esim. Mark. luku 9 vv. 44 ja 46, v. 45 
viimeiset sanat y.m. kirj. V. H. V. 1908:329— 
337, 

Miten teosofinen käsityskanta sanoo karman 
lain menetelleen niitä henkilöitä kohtaan, jotka 
Italiassa maanjäristyksen aikana saivat fyysil- 
lisen kuoleman? ks. Italia 1909:134, veljeys 1909: 
208, 

Karma ohjaa ihmisten kohtaloita, ks Teos. 
liike 1909 joulul:13—14, 

suuri salainen Oikeuden Laki, jota buddha- 
laisella nimityksellä kutsutaan Karmaksi. Kar- 
ma pitää huolen siitä, että jokaisella ajatuksel- 
la, sanalla ja teolla on määrätty seurauksensa 
tässä tai jossain tulevassa ruumistuksessa. 
— — — Mutta pitääkö pelätä Karman lakia? 
Ei, sillä sekin on rakkautta ja viisautta. Kar- 
man laki opettaa, ks lapsi 1910:47—48, 

ks musiikki 1910:76, Karman herraa ks Mer- 
 

kit   1910:79,   synti   1910:172—173.   kärsimys   1910: 
222, henki  1910:227—228, 

karman käsi on kohdellut meitä kovasti ks 
epäilys  1910:289—293, 

»Eikö karma-usko vie fatalismiin! Ja eikö 
Kristuskin ollut fatalisti opettaessaan, ettei pi- 
dä olla »pahaa vastaan»? Jos on sairas, eikö 
karma-opin mukaan ole väärin koettaa paran- 
taa itseään päästäkseen kärsimyksistä?» 

Näin kysytään välistä ja pinnalta katsoen on 
kysymyksessä jotain perää. Mutta missä on ky- 
symyksen heikko kohta? 

Se on siinä olettamuksessa, että karmalla oli- 
si jokin tarkotus ja että sen tarkotus olisi kär- 
simys. Mutta jos karmalla olisi tarkotus, olisi 
sen takana personallinen jumala, ja jos tämä 
tarkotus olisi kärsimys, olisi jumala paha. 

Vaikka siis olisikin jumala karman takana, 
ei hänen tarkotuksensa voi olla, että ihminen 
kärsisi, vaan sen täytyy olla itsessään hyvä ja 
tarkottaa aivan toista, sanokaamme esim., että 
ihminen viisastuisi ja jalostuisi. Kärsimys on 
silloin vain välikappale jumalan kädessä eikä 
kärsimys sinään ole minkään arvoista. Kärsi- 
myksen arvo on yksinomaan sen antamassa 
opetuksessa. Tältä kannalta katsoen ihmisen 
oikeus ja velvollisuus on heti vapautua kärsi- 
myksestä, kun sen antama läksy on omistettu. 
Ja koska maailma on täynnä turhaa kärsimystä, 
on hänen tehtävänsä yleensä työskennellä kärsi- 
mysten poistamiseksi maailmasta. 

Mutta karma ei syvemmin käsitettynä ole ase 
personallisen Jumalan kädessä. Personalliset 
jumalat ja kaikki ilmenneet olennot ovat päin- 
vastoin karman palvelijoita. Sillä mikä on 
karma? 

Karma on laki, kaiken olemassaolon ehdoton, 
järkähtämätön laki, itse olevaisessa asuva laki- 
siteisyys. Karma on luonnon laki kaikissa maa- 
ilmoissa, kaikilla tasoilla. Ei kukaan voi lakia 
muuttaa, mutta jokainen voi sitä hyväkseen 
käyttää. Jos meillä on hevonen ja me annam- 
me sen nääntyä rehun puutteesta, ei se kauan 
jaksa tehdä työtä talon hyväksi, — niin paljon 
karmaa yksinkertaisinkin ihminen ymmärtää, 
vaikka moni menettelee niinkuin sadun mum- 
mo, jonka kana muni kultamunan kerran vuo- 
rokaudessa ja joka tappoi kanansa saadakseen 
kaikki munat yhtaikaa eikä saanutkaan mitään. 
Mutta kaikki ihmiset eivät läheskään vielä ym- 
märrä, että karman luonnonlaki pitää paikkan- 
sa kaikkialla, ei ainoastaan näkyväisessä, vaan 
yhtä paljon näkymättömässä maailmassa. 

Kun siis sanomme, että pahasta seuraa kär- 
simys, emme tarkota, että tämä johtuisi min- 
kään jumalallisen olennon tahdosta, vaan luon- 
non välttämättömyydestä. Jumalat eivät mitään 
siihen voi. He eivät voi muuttaa maailman la- 
keja. Päinvastoin he ovat elämän koulussa op- 
pineet, että elämän lakeja on noudatettava ja 
toteltava. He itse ovat sitä tietä kärsimyksistä 
vapautuneet. Sentähden he ovat karman pal- 
velijoita ja n.k. »karman herratkin» ovat vain 
syitten ja seurausten laskijoita ja sovittajia. 
Sillä erehdys olisi luulla, että karma olisi so- 
kea, tajuton, koneellinen voima. Karma on itse 
maailman järki, intelligentti, itsetietoinen, — 
vapaa.    Karman  salaisuus  on  yhtä  absolutisen
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jumaluuden salaisuuden kanssa, ja ken Sen 
mysterioita ratkaisee? 

Kun Kristus sanoi: »älkää olko pahaa vas- 
taan», tarkotti hän juuri sitä tosiseikkaa, että 
karmaa vastaan ei voi taistella; taistelijan se 
musertaa. Mutta kun hän lisäsi: »vaan kun 
joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle 
vasenkin», ilmotti hän samalla, mitä on tehtävä: 
karma on voitettava. Ainoastaan voittajan kä- 
dessä on laki. Voittaja, joka palvelee, on sa- 
malla tehnyt herrastaan palvelijan. Mutta voi- 
tettu on  oma  itse. 

Siunaamalla kärsimystä ihminen voittaa kär- 
simyksen. Ja samalla kun hän on sen henges- 
sään voittanut, vapautuu hän siitä ulkonaisesti. 
Kun sairaus tervehditään salapukuisena siu- 
nauksena, poistuu se pian tarpeellisia parannus- 
keinoja käyttämällä, ja ihminen nousee vuoteel- 
taan entistä viisaampana ja onnellisempana 
olentona.   1912:110—111, 

Karma J o o g a  ks jooga 1912:120, itsemur- 
ha 1912:191, 

minkälainen karma aiheuttaa tämmöisiä on- 
nettomuuksia,  ks  Titanic  1912:203—204, 

Onko eläimilläkin karmaa? ks eläin 1912:497, 
jumaluus  1913:101, 

karmajoogi, s.o. toiminnan tietä kulkija ks 
A. B. 1913:218—219, Sai. 0:n Maailmansynty 
1914:57—59, 

K a r m a  and R e i n c a r n a t i o n  L e g i o n  
niminen liitto perustettiin Amerikassa v. 1910 
ottaen erikoistehtäväkseen »levittää tietoa kar- 
masta ja jälleensyntymisestä».  1914:193—194, 

En ollenkaan ihmettele, että niiden tila on 
vaikea, jotka karmallisista syistä valmistumat- 
tornina saavat kokea ylipersonallisia sieluntiloja. 
ks tajunta 1915:52—54, 

jokaiselle suodaan oikeus ja vapaus pyrkiä 
eteenpäin juuri siltä kohdalta, mihin hänen 
vanha karmansa hänet on vienyt, ks vallanku- 
mous  1915:149, 

Kys. Jos joku kanssaveljemme on karmalli- 
sena seurauksena saanut jonkun kärsimyksen, 
niin teemmekö teosofiselta kannalta katsottuna 
oikein, koettaessamme säälistä ja osanotosta 
jollakin tavoin poistaa tuon ystävämme kärsi- 
myksiä? Omasta kokemuksestani olen tullut 
huomaamaan, että kärsimys on sitä, joka todel- 
lisuudessa puhdistaa ja kohottaa ihmisen hen- 
kistä kehitystä. Eikö siis näin ollen toimintam- 
me seuraukset ole päinvastaiset, jos onnistum- 
me poistamaan tuon ystävämme kärsimyksiä ja 
hänen kehityksensä jääpi vaille niitä kokemuk- 
sia, jotka hän olisi saavuttanut kuluttamalla 
loppuun syittensä seuraukset? 

Vast. Niinkauan kun emme tiedä, mikä toi- 
sen ihmisen karma on ja koska se loppuu eri- 
näisessä tapauksessa, ei ole olemassa meille 
käytännössä muuta kuin yksi »teosofinen kan- 
ta»: veljeys, joka käskee auttamaan. Toista on 
teoriassa. Teorian mukaan asetamme elämäm- 
me kokonaisuudessaan. Jos esim. olemme va- 
kuutetut siitä, että aineellinen apu useimmiten 
menee hukkaan, järjestämme oman elämämme 
niin köyhäksi ja yksinkertaiseksi, ettemme ky- 
kenekään aineellisesti auttamaan. Ja jos olem- 
me vakuutetut siitä, että ainoa todellinen apu 
on henkistä laatua, koetamme hankkia itsellem- 
 

me henkistä tietoa ja rikkautta, että kykenisim- 
me auttamaan. Mutta avun antamisesta emme 
kykene kieltäytymään; sillä karman lakia — 
jos niin voisimme sanoa — korkeampi on rak- 
kauden laki.    1915:190—191, 

Kys. Kuinka karma on niin armoton ih- 
mistä kohtaan, ett,1, kellä herää älyn ominaisuu- 
det toimimaan henkisillä tasoilla, niin hänellä 
on ruumis kytkettynä aineen maailmaan, ettei 
voi itseänsä nostaa? 

Vast. Jos äly herää, on sen tehtävänä puh- 
distaa ruumista ja olosuhteita; sen tila ei ole 
toivoton. Mutta tässä on ehkä kysymys psyyk- 
kisistä kyvyistä (salaisista aisteista) ja niiden 
herääminen on nykyisessä kehityskaudessa vie- 
lä ennenaikaista. Sellainen ihminen joutuu ai- 
na omituiseen tilaan, sillä hänen fyysillinen 
karmansa ei ota näitä uusia kykyjä lukuun ei- 
kä niiden johdosta’helpotu.    1915:357, 

maailmassa vallitsee karman eli syysuhteen 
laki, jonka mukaan voimien kokonaissumma 
maailmankaikkeudessa pysyy ikuisesti; elämä 
on voimien vaihtelua ja muunnosta, mutta mi- 
kään ei mene hukkaan. Tämän lain nojalla ne 
sielulliset ja kohtalolliset voimat, jotka ilmene- 
vät määrätyn ihmisen elämässä, jäävät olemaan 
hänen kuolemansa jälkeen ja muodostavat jon- 
kinlaisen karman, syyn, josta vastaisuudessa on 
seuraus. Näitä voimia kutsuu buddhalainen 
skandhoiksi. Kun skandhoja yhdistävä perso- 
nallinen tajunta kuolemassa lakkaa, jatkuvat 
skandhat jonkinlaisina väreilyinä eteenpäin, ja 
tulee hetki, jolloin ne taas kohtaavat toisensa ja 
synnyttävät uuden yhdistymän eli ihmisen, jolla 
ei ole mitään tekemistä tuon edesmenneen per- 
sonallisuuden kanssa, vaikkakin se on sen kar- 
ma.     [*ote P. E:N teos.  muist.]   1915:364, 

Sinun täytyy astua inhimilliseen tuskaan ja 
ottaa päällesi maailman karma, ks Mysteriot I 
1916:65—67, 

personallista karmaansa ks Kivi, A 1916:148— 
149, 

enkä saata muuta kuin rukoilla Karman her- 
roja, että ks P. E. XII 1916:151, 

lisäten täten huomaamattaan karmansa ras- 
kasta taakkaa,   ks panettelu 1916:382, 

Jos tuntuu, että joidenkuiden työnteko käy 
kuin itsestään, on tämä vain karmaa eli koh- 
taloa, s.o. ennen hankittua taitoa: he ovat ahke- 
rasti harjottaneet joogaa ennen ja osaavat sitä 
nyt paremmin kuin vasta-alkajat, ks jooga 
1916:437—438, 

Karma ei määrää toimintaamme, ks itsekas- 
vatus 1917:146, 

Onko astrologia sopusoinnussa karman herro- 
jen toiminnan kanssa? ks astrologia 1917:243, 
1918:63, 95, 

Jos karma on suonut minun joskus toisia aut- 
taa — tavalla tai toisella, — eivät nämä var- 
maankaan ole aavistaneet, kuinka paljon olen 
saanut työtä tehdä voidakseni heitä auttaa, ks 
sota 1918:195—196, 

Kys. Mistä se johtuu, että usein joudun ole- 
maan työttömänä? Esimerkiksi kun satun saa- 
maan työtä, niin työn antaja tekee itsemurhan 
tai konkurssin tai liike lopetetaan j.n.e.    Ja jos
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itse yritän olla työn antaja, niin ei se myöskään 
menesty. Kun teen työtä, niin työnantajat ovat 
täysin tyytyväiset työhöni. Työtodistukset mitä 
parhaat, mutta aina olen melkein poikkeuksetta 
mainitun työn vähyyden tähden vapaa. Kyke- 
nen monella työalalla työskentelemään, mutta 
aina samalla tuloksella. 

Vast. Kaikki mikä elämässä kohtaa ihmistä 
hänen itsensä sitä välittömästi aiheuttamatta 
johtuu, niinkuin teosofeina olemme tottuneet 
sanomaan, k a r m a s t a .  Ja mitä karma on? 
Seuraus omista teoistamme, sanoistamme, aja- 
tuksistamme menneessä tai menneissä elämis- 
sämme maan päällä. Kohtalomme ei ole sattu- 
ma eikä minkään Jumalan oikkua. Me niitäm- 
me mitä itse olemme ennen kylväneet. Kysy- 
jän tapaus on erittäin mielenkiintoinen ja kar- 
man toimintaa valaiseva. Jotakin hän varmas- 
ti nyt oppii, jos hän kokemuksestaan vaarin ot- 
taa, ja kohta sitten vanha karma päättyy. Toi- 
von, että tuo käännekohta jo on tapahtunut ja 
että kysyjän karma on muuttunut. 1920:41, 

Sillä älkäämme unohtako, että Mrs. Besantin 
oma Mestari ja johtaja on karmajoogi hänkin, 
ks sota 1920:197—199, 

Ja nyt Karma pyysi minulta odottamatonta 
uhria, pyysi, että luopuisin Teosofisesta Seuras- 
ta ja alottaisin teosofisen elämäntyöni uudel- 
leen alusta, ks R-R 1920:341—348, 1921:193, 580, 
1922:101—105, 114,  1923:44, 50, 

Karma huolehtii siitä, että mikään voiman- 
käyttö ei mene hukkaan, ks anteeksianto 1923: 
84—86, 368, 

karman enkeli kummankin syntymän ovella 
ks haaveilija 1924:49, 90, 124, 

hyvä karmanne tulevien ruumistuksien va- 
ralle ks P. E. II käänne 1924:125, 

Tämä on karman tekijöiden kolmio: vaaka- 
suora viiva on kohtalo, pystysuora on ihmisen 
tahto ja hypotenuusa on kaitselmus, ks Kohta- 
lo, kaitselmus, vapaus 1924:264—265, 

Tietysti hyvä karmakin on voimaton, jos ei 
sillä ole toimeenpanijoita, ks R-R 1924:287, 

alitajunnallinen elämänsä, sielunelämä joka 
tavallaan muodostaa hänen karmansa, ne sielul- 
liset voimat, jotka hän karmallisesti on itselleen 
aikaisemmin luonut, ks Uni ja unennäkö 1924: 
294—301, 

H. P. B. sanoo Salaisessa Opissa: »Eivät Kar- 
man tiet olisi tutkimattomat, jos — — — niin 
Karma-Nemesiksellä ei olisi mitään syytä toi- 
mia, ei mitään aseita käytettävänä. — — —  ks 
H. P. B. Sai. Oppi 1924:362—363, 

Mutta merkkien riviin on Karma viisaudes- 
saan taas liittänyt uuden, joka sekin puhuu voi- 
makkaasti heräymyksen ja uudestisyntymisen 
puolesta, ks H. P. B. 1925:194—203, 

Nämä seikat kuuluvat Teosofisen Seuran huo- 
non karman luomiseen, ks teosofia 1926:169, 

Mutta niiden [*tähtienj vaikutus liikkuu kar- 
man hallitsemassa maailmassa eikä ylety puh- 
taan hengen kotimaahan, ks horoskoopit 1926: 
213—214, 

karmallisesti niin edullinen teko ks elinvoima 
1926:270, 

on tehty karmaa, jolla saattaa olla vaikeatkin 
seuraukset, ks selvänäkö 1927:38—39 

mitkä syyt menneisyydessä ovat aiheuttaneet 
seurauksena tällaisen karman, ks homoseksua- 
lismi 1927:46—47, 

Meidän ema tehtävämme ihmisinä on muut- 
taa karmaamme luomalla parempaa tulevaisuut- 
ta ihmiskunnalle, ks magia 1927:128, 248, 

Karman voima tyhjentyy. Kun yhä uudestaan 
yritämme, onnistumme lopulta, ks ponnistus 
1928:182, 201, 

Jeesus Kristus — — — ottaa karman jonkun- 
verran käsiinsä ks kesäkurssit 1928:232, 

karmallisia velvollisuuksia kanssaihmisiään 
kohtaan, ks erakko 1928:323, Ford, Henry 1928: 
328, 363, 1929:9, 12, 46, 

Mistä tämä karma on johtunut? ks Versailles 
1929:317—318, 

Karmanalaisessa maailmassa numerot merkit- 
sevät paljon, sillä kosmos on matemaattisesti 
järjestetty. — — — Aina on karman toiminnas- 
sa välttämätön se jumalallinen rakkaus, joka 
herää työhön elävien olentojen sydämessä, ks 
R-R 1929:366—367, 

nimittäisin »karmalliseksi atoomiksi» ks atoo- 
mi 1930:42, 

Miten on karman valossa ymmärrettävä Psalt- 
tarin ks vanhemmat 1930:79—80, 127, parjaus 
1930:132, 

Jeesus oli karmasta vapaa ja ks Jeesus 1930: 
178, 263, 291, 295, 

karmallisessa järkkymättömyydessään ks 
joulu 1930:326, 

tekojemme karma ei ole vältettävissä, ks syn- 
ti 1930:379, 

Karman — oikeuden, syyn ja seurauksen — 
laki tulee sairauksissammekin ilmi. ks sairaus 
1931:67, 

tällä tavalla Shankara tietysti valmisti itsel- 
leen karman ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931: 
124—129, 

Ajatellessani taloudellista karmaani ks Ra- 
hasto 1931:181, 

yhteinen karmamme ks harha 1931:292, 1932: 
163, 202, 

ihmisen täydellisyyskin on jotain, johon täy- 
tyy olla karmallisia edellytyksiä. Me voimme 
kaikki pyrkiä, mutta saavutuksemme riippuu 
karmastamme,  ks täydellisyys  1932:241—243, 

Suokoon karma, että Suomen kansa kuunteli- 
si sen kuusen kuiskehia, jonka juurella asunto, 
ks kansallishaltia 1933:1, 

Suokoot Karman Herrat, että ks Temppelira- 
hasto 1933:38, 

O m i t u i n e n  k a r m a .     1934:104, 
Oppi k a r m a s t a ,  art. ks Teosofia ja sosia- 

lismi 1934:250—257, 
kansallisen karman laki ks Tolstoin opin teo- 

sofia. 1934:296—299. 
Karma Jooga, karmajoogi 1912:120, 1913:218, 

1920:197. 
»Karmallinen atoomi» ks atoomi 1930:42. 
Karppinen,  Ida 1908:96, 381. 
Karsina 
Olemme luopuneet siitä vapaudesta ja itse- 

näisyydestä, minkä teosofia meille lahjoitti, ja 
taas menneet karsinaan! ks teosofia 1921:262. 

Kasku 
Vanha tuttu kasku — — — hevosen hampaista. 

ks homoseksualismi  1927:42—47, 
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Kaste ks juhlamenot 1905:245—248, 
Jeesus sai nimen Kristus vasta kasteensa jäl- 

keen. Minkätähden? Mitä merkillistä tapahtui 
kasteessa?    ks Jeesus    1921:66—67, 

kaste, joka symbolisoi määrättyyn seurakun- 
taan ottoa, ei tässä ollut paikallaan, sillä ks 
ristiäiset 1924:238—239, 

ks veri 1925:51—52, 

Kys. Miten Jeesus on syntynyt? 
Vast. Ruumiillisesti samalla tavalla kuin 

muut ihmiset, jälleensyntyvänä minuutena mo- 
nen elämän ponnistusten ja voittojen jälkeen, 
henkisesti Isästä Jumalasta Jordanin kasteessa, 
jolloin hän tuli täysin tietoiseksi omasta ase- 
mastaan Jumalan Poikana ja omasta elämänteh- 
tävästään. 1928:251. 

Kaste, Anni: V a s t a r a n n a l l a .  V. Koso- 
sen kustannuksella. Tämän vaatimattoman ker- 
tomuskokoelman lukee mielihyvällä, sillä teki- 
jän henki uhkuu myötätuntoa ja veljesrakkautta. 
Kirja kuuluu täten »teosofishenkiseen kaunokir- 
jallisuuteen». 1908:180. 

Kasvatus, itsekasvatus ks myös opettaja, ope- 
tuslapsi 

Kasvattaako yhteiskunta rikoksen tekijät vai 
onko se luonteen taipumus? ks rikos 1905:215, 

nuoriso on kasvatettava hyvään, ks puhtaus 
1906:227—228, 

Kasvatuksessa on opetettava lapsille, mitä su- 
kupuolielämä on ja että molemminpuolinen rak- 
kaus on ainoa, joka pyhittää avioliiton, ks Nai- 
sen kannalta  1906:244, 

Jos nyt kasvatus ennen kaikkea pitäisi silmäl- 
lä, että ihminen on sielu, ja jokainen lapsi ks 
Lähde, V. 1907:80, 

Kys. Eikö Rousseaun kasvatus-suunnitelma 
johda materialismiin siinä suhteessa, ettei ihmi- 
nen »15 vuotiaana vielä tarvitse tietää, että hä- 
nellä on sielu, ja ehkei hänellä vielä 18 vuoti- 
aanakaan ole aika oppia sitä tietämään»? (kts. 
Rousseaun kasvatusmietteitä, siv.29—30). 

Vast. Mielestäni ihmisen ei tarvitsisi koskaan 
— ei nuorena eikä vanhana — oppia, että hänel- 
lä on sielu, koska semmoinen oppi ehdottomas- 
ti on valheellinen. Sitä vastoin soisin, että kaikki 
ihmiset sekä suullisen opetuksen että elävän esi- 
merkin kautta saisivat oppia, että i h m i n e n  
on sielu ja että hänellä on käytettävä- 
nään useampia aineellisia verhoja, joista fyysilli- 
nen ruumis on ulkonaisin ja karkein. Ja ellen 
ole väärin käsittänyt Rousseauta, on tämä hä- 
nenkin kantansa, vaikkei hän juuri näillä sa- 
noilla osannut sitä ilmaista. 1907:81, 

Onko ylläpidettävä vankiloita ja kuritushuo- 
neita vai onko ne kerrassaan muutettava kasva- 
tuslaitoksiksi?    1907:159—161, 209, 

ks Agni 1908:27, 
Kasvattaessa itseämme ks henki 1908:91, 
ks Usko ja Teot 1908:132—135, 
Tulevaisuuden kasvatus ks Kansakoulun- 

opettaja 1908:182, 
että voisi tutkia ja kasvattaa itseään ks kir- 

jallisuus 1909:341, 
Nuo hetket annetaan meille juuri sitä varten, 

että kasvaisimme itsenäisiksi ks epäilys 1910: 
289—293, 

Todella häpeän puna nousee kasvoille, kun 
ajattelee, millä tavalla kristikunnassa lapsia ja 
nuoria kasvatetaan, ks rauha 1910:325—328, 

itsekasvatuksen alkutaipaleella ks Rakkauden 
salaisuus 1911:213—219, 

Minun täytyi siis tulla siihen johtopäätökseen, 
että kuta enemmän koulun tapaan teosofinen 
kasvatustyö saadaan järjestetyksi sitä suurempia 
tuloksia siitä on. ks kesäkurssit 1912:251—252. 
kesäkurssit 1914:197—198, 359, 414, [*1915:194— 
225 on eri teosofein kirjoituksia kasvatuksesta.] 

ks teosofia art Veljeyden 1916:389—391, 
K a s v a t u s t y ö l l e  näkyvät englanninkieli- 

set teosofit omistavan nykyään suurta huomiota 

T e o s o f i n e n  o p e t t a j a i n  v e l j i s t ö   — 
— — 1919:31—32, 

Mitä S u o m e s s a  v o i s i m m e  t e h d ä  
kasvatustyön alalla? Kas siinä kysymys, joka 
herää, kun yllä mainituista seikoista lukee ja 
kuulee. Älkäämme unohtako, että meilläkin on 
pantu alulle tämä aatteellinen työ. Jo vuonna 
1914 perustettiin Marjattarenkaan yhteydessä 
opettajien liitto, joka täydellisesti vastaa ylläku- 
vattua teosofista opettajain veljistöä. Ikävä 
kyllä meidän opettajaliittomme ei vielä ole ol- 
lut tilaisuudessa tehokkaammin toimimaan. Vii- 
me vuosikokouksessa tapahtui kuitenkin kään- 
nekohta tässä suhteessa. Nimenomaan silloin 
ihastuttiin neiti Helmi Jalovaaran esityksiin ja 
pyydettiin neiti Jalovaaraa kirjottamaan kirja 
uusista kasvatusihanteista, kirja, joka sopisi le- 
vitettäväksi opettajien ja vanhempien käsiin. 
Ellemme erehdy, onkin tämä kirja tekeillä ja 
valmistunee piakkoin. Sitten avautuu uusi toi- 
minta-ala neiti Jalovaaralle, joka on ottanut 
kasvatustyön sydämenasiakseen, nim. esitelmöi- 
minen opettajille ja vanhemmille. Vihdoin saa- 
tamme ajatella teosofisen koulunkin perusta- 
mista, ellei sitä ennen uusia kasvatusmetoodeja 
aleta toteuttaa käytännössä valtion ja jo olevis- 
sa yksityisissä kouluissa, — mikä tietenkin olisi 
suotavinta. Teosofinen opettajain veljistö aat- 
teellisena yhdistyksenä on meidän ymmärtääk- 
semme ensimäinen asia, mitä nyt Suomessa 
kaivataan. 1919:32, 127—128, 

Hän tiesi kyllä, että se oli ihanne, mutta hän 
tiesi myös, mikä kasvattava merkitys ihanteen 
teroittamisella ja yksin sillä on. ks sukupuoli- 
asia 1920:151—154, 347, 1922:103, Tingley, K. 1922: 
124—126, 

Ei ihmissielua saata kasvattaa eikä kehittää 
ulkonaisin keinoin. Ainoa todellinen sivistyttä- 
vä voima lähtee ihmisen omasta sisästä, ks ve- 
getarismi 1923:326—237, 

siten kasvavat ihmiskunnan opettajat ks kir- 
jallisuus 1925:240, 

se varmasti myös kasvattaisi jäsenistä ymmär- 
täväisiä henkisiä auttajia ks looshityö 1925:263 
—265, 

Mutta kaikessa kasvatuksessa on rituaalia; ei 
yksinkertaisin koulu menestyisi ilman sitä. ks 
vpm 1926:107, 

lapsia kasvatettaisiin aivan uusien periaattei- 
den mukaan — — —joidenkuiden vuosikymme- 
nien kuluttua kasvatus on saanut enemmän tai 
vähemmän teosofisen leiman, ks lootuskoulut 
1926:132—135, 
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kasvattamalla itseäni salatieteellisesti ks selvä- 
näkö 1927:39, 

ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927:386— 
394. 

Onko Harjauksella kasvattavaa vaikutusta? ks 
parjaus 1930:131—132, 290, 

H. P. B:n kasvatusreformin suuntaviivoja, 
kirj. Vektori 1931:134—135, 
Parempi on tunnustaa avoimesti kykenemättö- 
myytensä ja sitten ryhtyä    uudestaan kasvatta- 
maan itseään, ks kieltolaki 1932:1—2, 
ks lapset 1933:177. 

Kasvikunta,  kasvissyöjä ks myös vegetarismi 
1906:112,  1909:200—201, 
vaikka kasvikunnan — — — sielut ovat   n.k. 

joukkosieluja, joten ei voi puhua toisen tai toi- 
sen kasvin yksilöllisestä sielusta, on kuitenkin 
olemassa vanhoja puita, joihin ks Ihmeellinen 
puu 1912:151, 

jo vuonna 1895 olin tullut ankaraksi kasvis- 
syöjäksi 1915:365, 

Ja kasvien mielikuvituksessa liikkui eläinten 
vapaa, paikasta riippumaton elämä, kurottautui- 
han kukka aurinkoon päin lämpöä etsien ja 
saattoihan se nauttia hyväilystä ja rakkaudesta, 
ks teosofia  1921:260—262, 

ankarimmatkin kasvissyöjä-teosofit innostui- 
vat sotaan lähtemään, vieläpä sotaa puolusta- 
maan( joka minusta oli suurempi rikos) ks ve- 
getarismi 1923:326—327, 

kasvissyöjä-teosofit käytännössä ks vegetaris- 
mi  1924:6—9. 

Katkeruus 1906:135, 
Katkeruus on sielujen pahimpia vihollisia, 

eikä sitä vastaan ole ainoastaan taisteltava, 
vaan se on suorastaan voitettavakin. Ja voitet- 
tavissa se on, jos käännämme katseemme hen- 
kisiin asioihin ja etsimme elämältä niitä arvoja, 
joita niin usein unohdetaan, ks rauha 1919:5, 

Pelkään, että katkeruuden vedet alkoivat 
huuhtoa sieluani, ks R-R 1920:339—348, ks an- 
teeksianto  1923:85—86. 

Katekismus 
teosofinen katkismus ks H. P. B. Teosofian 

Avain 1906:285, 
Kys. Opetetaanko katkismuksessa vastoin 

Jeesuksen oppia, kun sanotaan että kristitty saa 
vannoa? Jeesushan kielsi vannomisen koko- 
naan.    Matt. 5:34—36. 

Vast. Opetetaan. 1910:77, 
P i e n i  R u u s u -Rist i-K a t e k i s m u s  art 

sarja julk. Christosophia-teoksessa 1922:21, 42. 
80. 135. 

B u d d a h a l a i n e n  K a t k i s m u s ,  kirj. 
H. S. Olcott ks tätä. 

Katoli laisuus,  -nen 
K a t o l i l a i n e n  p a p p i  ja k i s s a .  1909: 

262, 
»Vapaamielinen katolinen kirkko» ks aposto- 

lit  1924:244—247, 
Minua huolestutti tämän vuosisadan alussa se 

uusi katolilaisuuteen ja kirkollisuuteen vivahta- 
va henki, joka oli pujahtanut Teosofisen Seu- 
ran johtaviin piireihin; kirjoitinpahan siiloin sii- 
tä artikkelin  (kts. Teosofisk Tidskrift 1902, art. 
 

»Teosofiska      Samfundet»).    ks    Mestarikirjeet 
1925:99—101. 

Kauhistuin tätä lausetta, sillä se oli miinusta 
mitq pintapuolisin puolitotuus; toinen puoli, jota 
Mrs. Besant jätti painostamatta, oli se, että sota 
oli kansojen hirveä raaistuttaja ja kehityksen 
ehkäisijä. Tästä ks sota 1920:104—105, 

Kaukainen tervehdys.    1911:47—48. 
Kaukomaa, Elis 1924:159. 1925:191, 1927:6, 

1928:141, 1929:362, 
»H erää Suomi, on nimeltään J. E. Kauko- 

maan vastikään julkaisema kirja, jossa suoma- 
lais-kansallinen kysymys esitetään totuudenetsi- 
jän näkemyksinä. — — — Sopivaa kesälukemis- 
ta!    1929:228, 

H e r ä ä  S u o m i ,  J. E. Kaukomaan kirjasar- 
jan toinen osa on ilmestynyt nimellä »Yhteis- 
ymmärrykseen». Sen hinta on Smk. 5:—. Jat- 
kaen Kalevala-opetuksiaan tekijä tässä puhuu 
Kalevalan yhdistävästä voimasta seuraavan ot- 
sikkoluettelon mukaan — — — Tekijän kirjoi- 
tustapa on sujuva ja mielihyvin lukee kirjasen 
64 sivua.    1931:71, 1933:101. 

Kaukamoinen,  nimimerkki  1915:504,   
1916:192. 
Kaukoranta, K. 1912:353, 1914:258, 416. 
Kaukoranta, Oskari  1928:348. 
Kaukovaara, O. 1924:398. 
Kauneus 
Hyvyys. Kauneus, Totuus ks Kaita tie 1907: 

57—61. Kristitty pappi 1907:77. 
Kys. Onko kauneuden rakastaminen synti, 

pahe? Onko ylipäänsä pahe ympäröidä itsensä 
kaikella kauniilla, jota rakastaa, taideteoksilla 
y.m.? 

Vast. Kauneus on sen vaipan nimi, johon 
jumala verhoutuu; kuinka sen rakastaminen 
olisi syntiä? Mutta rakkaus on tunnetta, ja 
kaikki tunteet voivat kehittyä ja puhdistua. 
Niiden täytyykin kehittyä yhä jalommiksi ja 
hienommiksi, sillä niin on elämän laki. 

Ihminen ei ole tunnetta ainoastaan, vaan myös 
järkeä ja tahtoa. Kun hän on saavuttanut kehi- 
tyksen päämäärän, vallitsee täydellinen sopu- 
sointu hänen olemuksessaan, sillä hän tahtoo, 
ajattelee ja tuntee ainoastaan jumalaa s.o. hy- 
vyyttä eli rakkautta, totuutta ja kauneutta, niin 
että se mikä hänelle on kaunista, on myös itses- 
sään hyvää ja totta. 

Mutta ennenkuin päämäärä on saavutettu, on 
ihmisellä vaikeuksia voitettavana. Hän tuntee 
esim. vetovoimaa kauneuteen (toinen tuntee 
tietoon tai toimintaan), rakastaa kaikkea kau- 
nista, ihailee taidetta, koristaa kotiaan taidete- 
oksilla j.n.e. Mutta jonakin päivänä hän herää 
henkisesti ja epäilykset alkavat häntä ahdistaa: 
»mitä varten? mitä hyötyä on tällä kauneuden 
ihailullani? Mitä hyvää minä sillä teen? Monet 
ihmiset kärsivät nälkää ympärilläni ja minä 
tuhlaan varani oman itseni hemmottelemiseksi.» 
Ankara ristiriita vallitsee tästä lähtien hänen 
sielussaan, sillä hänen oma herännyt sydämen- 
sä kuiskaa: minähän tahtoisin sitä mikä olisi hy- 
vää!    Ja hyvä on aina hyvä kaikille. 
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Kuinka hänen nyt tulee menetellä? Hänen 
täytyy pyrkiä sopusointuun. Hän ei saa kuolet- 
taa henkensä ääntä. 

Hän lakkaa ajattelemasta itseään. Hän kään- 
tää ajatuksensa esim. taiteilijoihin. Kuinka 
paljon on köyhiä ja eteenpäin ponnistelevia tai- 
teilijoita, lupaavia nuorukaisia, jotka juuri ovat 
sydämellisen osanoton ja aineellisen avustuk- 
sen tarpeessa. Niiden pyrkimyksiä hän nyt ru- 
peaa edistämään. 

Tai jos hänen heräymyksensä on repäisevän 
voimakas, hän heittää kaikki ja alkaa uutta elä- 
mää. Siinä tapauksessa hän aina itse tietää, mi- 
tä hänen on tekeminen. Sillä henki puhuu hä- 
nen omassatunnossaan.    1907:220, 

Kauneus on jumalattareni. 1908:53, taide 1915: 
151, 

uskomaan kauneuden ja rakkauden voimaan 
— — — Ihminen, joka kauneutta pelkää tai 
rakkautta halveksii, hän ei ole vielä kyllin ar- 
vokas astumaan taivaan portista sisälle, ks teo- 
sofia art Mitä on 1917:445—446, 

ks astraali  1930:204,  221, 
Kauneutta on koko olemassaolo, mutta missä 

on kauneuden henki ja olemus? ks hautajaiset 
1931:209r-210, 

kauneuden korkeampiin toivomuksiin, ks Ve- 
simies 1932:169—172, 

piirtänyt nimensä kultakirjaimin kauneuden 
akaashisiin aikakirjoihin, ks Stenman, Gösta 
1933:2, 

mikä kauneuden puhdas maailma tuoksahti 
niistä vastaani! ks Aaltonen, Väinö 1933:4. 

Kaunokirjallisuus ks kirjallisuus 
Kaupungit 1921:114, 
En myöskään halua erikoisesti asua kaupun- 

gissa, vaan etsin, mikäli mahdollista, luonnon 
välitöntä läheisyyttä, sillä suurissa metsissä 
sykkii inhimillisyyden sydän kuuluvimmin, ks 
Teosofia ja sosialismi 1934:256—257. 

Kausaliteetin eli syysuhteen (karman) ks 
Sai. 0:n Maailmansynty  1914:57—59, 

Tämä kausalis-buddhis-nirvaaninen maailma 
on siis varsinainen henkinen eli hengen maa- 
ilma, ks salatiede 1914:198—199. 

Kehitys 
kuinka pitkä on kehityksen tie ks täydellisyys 

1905:31, 
Sellainen on kehityksen mekanismi niin sa- 

noaksemme, ks tahto art Vapaa  1905:165, 
Ja kehitys, kehitys, sehän on jumalallisen vii- 

sauden a ja o, 1906:42, 112, ks Venus 1906:142. 
teosofia art Mitä T. S. 1906:150—152, 

Kehityksen tie on kapea, niin yksilön kuin 
kansan, ks Kansallinen kulttuuri 1906:192, 

Kehityksen kannalta hyvä ja paha ovat suh- 
teellisia käsitteitä, kehityksen kannalta ei ole 
olemassa mitään ehdottomasti pahaa, sillä hyvä 
on kaiken päämäärä, hyvä vie kaikesta lopulli- 
sen voiton, ks Rakkauden alkemia 1906:222— 
224, 

äkkiä katkaistaan luonnollisen kehityksen 
lanka ja ks Naisen kannalta 1906:244, 

edetä kehityksen tiellä ja itse tulla yhteyteen 
näkymättömien opettajien kanssa, ks P. E. VII 
1906:252—255, 

saa itse vähitellen kehittyä vapahtajaksi, ks 
salatiede 1907:4—5, 

Kun olemme saavuttaneet kristusihmisen ke- 
hitysasteen, silloin olemme vapaita, ks jälleens. 
1907:49, jumala 1907:49, 

Mitä taas siihen kehitysvoimaan tulee, joka ei 
anna ihmiselle rauhaa ks Kaita tie 1907:56—61, 

perustuen Darwinin kehitysoppiin ks Böl- 
sche, W. 1997:111—113, 

kaikki kehitys ja parannus käy sisästäpäin. 
ks sosialismi 1907:113, 

Kehitys näkyy kyllä käyvän siihen suuntaan, 
että ruumiillisen työn määrä vähenee, ks La- 
fargue, P. 1907:137, absoluutti 1907:178 muist., 

Ihmisen henkinen kehitys on tapahtuva hä- 
nen omasta vapaasta tahdostaan ja hänen omien 
ponnistuksiensa kautta, ks astraali  1907:182, 

Muistakaamme, että kehittymisen tie sille, 
joka on saanut jotakin — esim. sivistystä ja tie- 
toja, — on sama kuin antamisen, jakamisen ja 
palvelemisen tie. ks mielenvikaisuus 1907:184, 

kehitysaste, jolla aurinkologos on ks eläin 
1907:202, 205, kauneus 1907:219—220, 

KEHITYKSEN KULKU. 
(Muistiinpanoja Pekka Ervastin esitelmästä 

Turussa  lokakuun  31   p.   1907.) 

Teosofia on täydellinen maailmankatsomus, 
joka käsittelee kaikkia elämän puolia, ja siinä 
on monenlaisia yksityisoppeja. Kuitenkin voi- 
daan siinä erottaa kolme suurta perusoppia: ih- 
misten veljeys, jälleensyntyminen ja karma. 

Teosofinen veljeysoppi ei ole samanlainen 
kuin maailman yleinen käsitys veljeydestä. Se 
ei perustu siihen, että ihmiset ruumiillisesti ovat 
samanarvoisia, vaan siihen, että ihmiset ovat 
hengessä yhtä. Veljeys on siis teosofian mu- 
kaan luonnon tosiasia: me voimme olla sitä tun- 
nustamatta ja sen mukaan elämättä, mutta sil- 
loin tietysti rikomme luonnon lakia vastaan ja 
saamme siitä itse kärsiä. 

Jälleensyntyminen taas sanoo, että olemme 
monta kertaa eläneet maan päällä ja tulemme 
vastedeskin elämään. Useimmat eivät muista 
ennen eläneensä, vaikka niitä kyllä on, jotka 
muistavat. Mutta joka ihminen muistaa aina- 
kin sillä tavoin, että hän tuntee olevansa eri- 
lainen kaikkia muita ihmisiä. Jokaisella ihmi- 
sellä on takanaan oma kehityshistoriansa. Hen- 
kisesti hän on yhtä kaikkien kanssa mutta sie- 
lullisena olentona hän on käynyt pitkän aineel- 
lisen kehityksen läpi ja tämä kehitys on yksi- 
tyiskohdissaan ollut erilainen kuin muitten ih- 
misten. Sentähden sielulliset ja ruumiilliset 
ominaisuudet ovat niin äärettömän monenlaiset 
ihmiskunnassa. Kaikki ovat alkaneet tyhjästä 
ja sitten elämien vieriessä erilaisten kokemus- 
ten kautta kehittyneet erilaisiksi. Elämä suu- 
rissa piirteissään toistuu alati, mutta joka kerta 
viisastumme ja katsomme olosuhteita vähäsen 
toisilla silmillä. Toinen ihminen ei osaa aset- 
tua oikealle kannalle ympäröiviin oloihin näh- 
den vaan lankee ja sortuu. Toinen taas on jo 
ennen oppinut hallitsemaan itseään ja niitä 
oloja, joihin hän nyt on syntynyt. 

Kolmas teosofian perusoppi on oppi karmasta. 
Se  on   oppi  luonnonlakien  järkähtämättömyy-
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destä ja siitä, että kaikella, mikä tapahtuu, on 
välttämättä ollut syynsä. Ei ole sattuma eikä 
oikullinen Jumala maailman johdossa. Sama 
syysuhteen laki, jonka tiede on nähnyt vallitse- 
van koko näkyväisessä luonnossa, vallitsee myös 
näkymättömässä maailmassa, siis ajatusten, tun- 
teitten ja siveellisten voimien maailmassa. Mitä 
ihminen kerran ajattelee, siihen hänen ajatuk- 
sensa toisenkin kerran palaavat. Siten hän vä- 
hitellen kehittää itseään tämän luonnonlain tur- 
vissa. Meidän täytyykin tunnustaa, ettei elä- 
mämme ole kokonaan omassa vallassamme vaan 
kohtalon s.o. karman ohjaama. Kaikki suurem- 
mat tapaukset elämässä tulevat kuin ulkopuoli- 
sen välttämättömyyden pakosta. 

Onko siis teosofisen karmanopin valossa 
nykyiset yhteiskuntaolot Jumalan asettamia? 
Ei suinkaan. Ihmiset itse luovat olonsa. Karma 
antaa kyllä jokaisen syntyä sellaiseen yhteis- 
kunta-asemaan kuin hän on ansainnut ja kuin 
hänen kehitykselleen on parhaaksi. Mutta siitä 
ei seuraa, että rikkauden ja köyhyyden aina 
pitäisi yhteiskunnassa vallita vierekkäin. Päin- 
vastoin ihmisten tehtävä juuri on nousta vasta- 
kohtien yläpuolelle ja poistaa ne, sittenkun nii- 
den antama opetus on omistettu. Rikkaudella 
ei ole mitään merkitystä, jollei sitä käytetä 
kaikkien ihmisten hyväksi, eikä köyhyydellä, 
jollei se opeta kärsivällisyyttä ja kateuden ja 
katkeruuden voittamista. Mutta ihmisten on 
opittava vapaaehtoisesti poistamaan kaikki vää- 
ryydet elämästä. Ja minä vakuutan, ettei ihmis- 
kunta koskaan tule tässä pyrkimyksessään 
onnistumaan, ennenkuin se voi sen tehdä sisäi- 
sesti hyvästä tahdosta. 

Nyt tahdomme vähäsen tarkastaa ihmisen 
kehitystä. Ihminen on henkinen olento, jolla 
on kolme perusominaisuutta: tahto, tieto ja 
tunto, eli tahto, järki ja tunne. Voimme sanoa, 
että on olemassa kolmenlaisia käsityksiä kehi- 
tyksestä ja täydellisen ihmisen ihanteesta. Ne 
eivät ole aina täysin itsetietoisia ja niissä on 
paljon yhteistä, mutta otan ne tässä tarkastelun 
vuoksi erilleen. Ensiksi on kulttuuri-ihmisillä 
se käsitys, että ihmisen kehityksen tulee käydä 
järjen suuntaan, niin että hänen ymmärryksensä 
tulee yhä terävämmäksi ja tietopiirinsä laa- 
jemmaksi. Totuus on heillä siis ihanteena. Kun 
puhutaan sivistyneestä ihmisestä, silloin tavalli- 
sesti ajatellaan juuri tietopuolisesti kehittynyttä. 

Sitten on toinen joukko, uskonnolliset ihmiset, 
jotka ovat laatineet itselleen toisen ihanteen, 
johon ihmisen olisi pyrittävä. Se on rakkaus. 
He tahtoisivat kehittää ihmisen tunne-elämää. 
Jos jotakin ihmistä sanotaan jumaliseksi ja 
uskonnolliseksi ja tämä on hänessä jotain todel- 
lista, niin sellainen ihminen on hyvä. Hänen 
tunne-elämänsä on vastaanottavainen rakkauden 
ja myötätunnon vaikutukselle. Uskonnollinen 
ihminen ei aina osaa tätä itse selvittää, hän pu- 
huu yhtymisestä Jumalaan j.n.e., mutta ulkonai- 
sesti katsoen huomaamme, että tämä sielutie- 
teellinen kokemus ilmenee siinä, että hän on 
lempeämpi ja rakastavampi muita ihmisiä koh- 
taan. Ja taas jos joku tekeytyy uskovaiseksi ja 
tämä hänessä vain on jotain ulkonaista, niin 
hänen tunteensa kärsii siitä eikä hän osaa olla 
muuta kuin — paha . 

Jos kulttuuri-ihminen ei vastaa ihannettaan, 
jollei hän tunne asioita, joista hän puhuu, tekee 
hän järjen syntiä ja on epärehellinen. Jos taas 
uskonnollinen ihminen ei toden teolla ole sitä, 
mitä on olevinaan, tulee hän kovaksi, vaativaksi 
ja ahdasmieliseksi. 

Vielä on meillä kolmas laji ihmisiä, jotka par- 
haasta päästä kehittävät tahtoa, ja näiden jouk- 
koon voidaan lukea aikamme sosialistit. Heidän 
ihanteensa tieten tai tietämättään on vielä toi- 
senlainen kuin edellämainittujen. Se ei ole 
ehdottomasti totuus eikä myöskään rakkaus 
vaan oikeus. Oikeutta kaikille, veljellinen hyvä 
tahto yhteiskunnassa vallitsemaan! He tahtovat 
asettaa hyvän tahdon etusijalle. Ennenkuin 
kannattaa ottaa selvää, mikä on tieteellinen, teo- 
retinen totuus kaikenmoisista pikkuasioista 
kuten esim. kärpäsen leukaluusta, ja ennenkuin 
pyritään elämään ihanissa, nautintorikkaissa 
tunteissa, on katsottava, että oikeus ja veljeys 
ja hyvä tahto pääsee ihmisten kesken vallitse- 
maan. 

Mutta tällä kolmannellakin käsityksellä on 
nurja puolensa. Nämäkin ihmiset voivat eksyä 
vastakohtaansa: tahto voi muuttua himoksi. 
Tahdotaan oikeutta hinnalla millä hyvänsä. 
Kuinka monta anarkistia juuri tähän lankee 
ja ajattelee: minä teen vähän vääryyttä, jotta 
tapahtuisi paljon oikeutta. 

Näissä kaikissa käsityksissä on siis hyvä puo- 
lensa ja myös paha puolensa. Mitä sanoo näistä 
teosofia? Se sanoo, että ihminen on kolminais- 
olento, jonka on kehitettävä kaikkia puoliaan. 
Täydellinen ihminen tietää koko totuuden elä- 
mästä ja kuolemasta, Jumalasta ja maailmasta. 
Hänen tunne-elämänsä on niin kehittynyt, että 
se on yhtä alituista suurta rakkauden eli yhtey- 
den tunnetta, ja hänen tahtonsa on niin kehitty- 
nyt, ettei hän koskaan tahdo muuta kuin mikä 
on kaikille hyvää. Teosofinen maailman katso- 
mus sanoo, että kaikkia ihmisen puolia on kehi- 
tettävä. Mutta koskei jokainen voi kaikkia puo- 
lia samalla kehittää vaan aina toisen puolen on 
oltava etualalla, niin viisas on se, joka antaa 
ihmiskunnan ja maailman vapaasti kehittyä, 
joka ei mistään suutu ja närkästy. Kun hän 
näkee yhden joukon kehittävän järkeä, toisen 
tunnetta, kolmannen tahtoa, niin hän ei toista 
tai toista tuomitse vääräksi vaan sanoo jokai- 
selle: kulje omaa tietäsi, kunnes heräät. Emme 
voi pakottaa toisiamme mihinkään, ei totuutta 
etsimään, ei kaikkia ihmisiä rakastamaan eikä 
tahtomaan hyvää kaikille. Me voimme vain itse 
pyrkiä eteenpäin ja mikäli opimme maailmaa 
ymmärtämään, voimme näyttää tietä muille. Ja 
mitä toimimmekin, katsokaamme, että väli- 
kappaleet ovat puhtaat, sillä tarkotus ei koskaan 
pyhitä keinoja. Hyvin vähäistä on kaikki, mitä 
maailmassa saamme aikaan. Siksi on viisaam- 
paa, että tämä vähä on ehdottomasti oikeuden- 
mukaista, sillä jos hyvässä tarkotuksessa teem- 
me jotain väärää, niin hyvä, minkä aikaan- 
saame, on vain näennäistä. Karmanlaki antaa 
meille aina takaisin sen pahan, mitä olemme 
tehneet. Pääasia siis on. että työmme olisi niin 
puhdasta kuin suinkin, totuuden, rakkauden ja 
hyvän tahdon mukaista, eikä että paljon näky- 
väistä saavuttaisimme. 
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Ja jos tahdomme itseämme kehittää totisesti 
teosofiseen s.o. jumalviisaaseen suuntaan, niin 
ottakaamme ihanteeksemme teosofian kolme 
suurta perusaatetta: karma, jälleensyntyminen 
ja veljeys. Karma tulkoon järkemme oppaaksi. 
Se sanoo, että koko maailma on ehdottomasti 
järjellinen ja oikeudenmukainen. Sentähden 
järkemme näkee, ettei pahasta koskaan ole hy- 
vää seurausta. Karma opettaa myöskin, ettem- 
me mistään hätäänny eikä loukkaannu, koska 
kaikki, mikä meitä kohtaa, on ansaittua. Jos 
järkemme niin käsittää karman lain, tulemme 
kärsivällisiksi ja pitkämielisiksi. 

Jälleensyntymisen voimme ottaa tunteemme 
johtotähdeksi. Jälleensyntyminen opettaa, että 
meillä on aikaa, aikaa kehittyä, ja että olemme 
erilaisia luonnon pakosta. Sen kautta voin op- 
pia rakastamaan jokaista ihmistä sellaisena kuin 
hän on vaatimatta häntä olemaan tällainen tai 
tuollainen, jotta voisin rakastaa. Tämä erehdys 
saa aikaan paljon kärsimyksiä elämässä. To- 
dellinen rakkaus ei perustu ruumiiseen eikä 
edes sielun ominaisuuksiin vaan henkeen. Mei- 
dän on opittava tuntemaan myötätuntoa kaik- 
kia kohtaan sellaisina kuin he ovat. Ja jos olette 
tavanneet jonkun hyvän ihmisen, joka myöskin 
on vähän tietänyt mitä elämä on, niin tiedätte, 
kuinka hyvältä tuntuu olla sellaisen ihmisen 
läheisyydessä. Sielun sulut aukiavat. koska 
tunnen, että hän ei tuomitse. Hänelle minä 
avaan sydämeni, vaikka hän sen kyllä muuton- 
kin näkee, vaan jotta saisin itselleni tunnustaa, 
että tuossa on ihminen, joka ei katso ulkonaisia 
vaan katsoo henkeä. Kukaan meistä ei ole eh- 
dottomasti huonompi toista. Kaikki olemme yh- 
denarvoisia siten että olemme kaikki Jumalasta 
lähteneet ja kaikki Jumalaan palaamme. Todel- 
linen rakkaus ei tuomitse ketään vaan sulkee 
pahimmatkin syliinsä sanoen: ihmiset kutsuvat 
sinua murhaajaksi tai huorintekijäksi, oma sy- 
dämesikin sanoo sinun paljon syntiä tehneen, 
mutta jumalallinen rakkaus sisässäni sanoo: 
minä rakastan sinua kuitenkin, sillä sinusta on 
kerran tuleva yhtä puhdas ja suuri olento kuin 
kaikista  muistakin. 

Tahtomme ihanteena olkoon taas kaikkein ih- 
misten yhteys ja veljeys Kaikki olemme niin 
riippuvaisia toisistamme, ettei yksi ihminen tai 
yksi kansanluokka voi olla onnellinen toisten 
kustannuksella. Ei mikään hallitsija tai maail- 
man mahtava’ ole onnellinen rikkautensa tai 
valtansa perustuksella. Ja jos siis toivomme, että 
hyvä tahto pääsisi ihmiskunnassa vallalle, niin 
emme tahdo hyvää ainoastaan sorretuille ja kär- 
siville vaan myöskin niille onnettomille, jotka 
nyt ovat sortajia. Sellainen puhdas hyvä tahto 
on ainoa, mikä voittoon vie. 

Täten teosofinen maailmankatsomus sanoo 
meille, mikä on kehityksen päämäärä ja miten 
kehitys tapahtuu. Jos otamme nämä suuret opit 
jokapäiväisen elämämme ihanteiksi, silloin to- 
tisesti kasvamme sekä tiedossa — ymmärryk- 
sessä — että kaikissa tunteissa — rakastamisen 
kyvyssä — ja tahdossa — hyvän voimassa. 1907: 
269—271, 

henkinen kehityksemme riippuu nyt siitä ks 
apostolit 1907:273, agni 1908:27, 

Onko sielun kehittyminen astralitasolla enää 
mahdollista? ks astraali  1908:29, 

Mutta kehitysvoiman kiemurteleva käärine 
herää ks Kielletty hedelmä 1908:97—99, Usko ja 
teot 1908:129—135, 

Kenen asettamien lakien mukaan ja mitä pää- 
määrää kohden kehitys kulkee? ks jumala 1908: 
183, tuomio 1988:184, minuus 1908:185, 

Kys. Onko ihmisen, joka tahtoo päästä pi- 
temmälle henkisessä kehityksessä, riistäydyttävä 
irti kaikista alemman minänsä ihanteista, esim. 
lemmenkaihosta?    Onka se tukahutettava? 

Vast. Alemman minän ihanteista on tietysti 
luopuminen, ja mikäli lemmenkaiho on kotoi- 
sin alemmasta minästä, sikäli se on tukahutet- 
tava. Mutta on lempeä tai ehkä paremmin sa- 
noen yksilöllistä rakkautta muillakin tasoilla 
kuin fyysillis-astralis-mentalisella. Tämä rak- 
kaus tulee mitä ihanimmalla tavalla toteute- 
tuksi esim. mestarin ja opetuslapsen välisessä 
suhteessa. Ei kukaan ihminen kadota sielus- 
taan mitään tosi todellista kykyä, kun hän ke- 
hittyy, ja vaikka ihmisen kehitys keskitaipaleil- 
la on tuskaa ja kärsimystä, on se matkan päässä 
autuaallista rauhaa ja sanomatonta onnea. 1908: 
312, 

ks karma art Mitä on karma? 1908:330—337. 

Kysymys, jonka teosofi usein tekee, on tämä: 
»jos ihminen on Jumalasta syntynyt ja itse ju- 
malallinen, miksi hänen pitää läpikäydä ilmen- 
neen elämän pitkä kehitysjakso tullakseen täy- 
delliseksi? Kuinka se mikä on Jumalasta ja ju- 
malallista on pakotettu tulemaan täydelliseksi? 
Eikö se  jo ole  täydellistä? 

Tähän kysymykseen olen aina vastannut: 
»ihminen on jumalsyntyinen, mutta hän ei tiedä 
sitä. Hän ei ole itsetietoisesti jumalallinen. 
Kehityksen, ilmenneen elämän avulla hän tu- 
lee itsetietoiseksi omasta jumaluudestaan.» 

Vastaus on kyllä tosi, mutta itse asiassa vail- 
linainen. Sillä kuinka se mikä on jumalallista 
ei olisi itsetietoista? Eikö täydellinen itseta- 
junta ole jumalallisuuden olennainen ominai- 
suus, sen ehdoton ehto? Kuinka jumalsyntyi- 
nen olento voisi olla itsetiedoton? Jumalalli- 
suus ja itsensä tuntemattomuus ovat toistensa 
vastakohtia. Ei lapsen viattomuutta voi kutsua 
jumalalliseksi; se on luonnollinen kauneus, joka 
haihtuu elämän taipaleella. Jos ihmissielu »luo- 
mispäivänä» on lapsen kaltainen, on ilmiö luon- 
nollinen,  mutta ei jumalallinen. 

Vastauksen tähän kysymykseen saamme ko- 
kemuksesta, jonka jokainen mystikko on teh- 
nyt. Ihminen voi päästä sisäiseen yhteyteen 
merkillisen Elämän kanssa, hän voi päästä sa- 
laiseen tietoon ihmeellisestä, täydellisestä, kaik- 
kitietävästä Jumalasta, joka on niin likellä ih- 
mistä itseään, että Hän on aivan kuin ihmisen 
taivaallinen Isä ja ihminen kuin Hänen poikan- 
sa. Kaikki mystikot tunnustavat yhdellä suulla 
tehneensä tämän kokemuksen, jota jumaluus- 
oppi kutsuu »unio mystica»ksi (salaperäiseksi 
yhtymiseksi). Tämä kokemus ei ole ulkonai- 
sen, »pilvissä asuvan» näkemistä, vaan sisäisen 
Jumalan tuntemista. Mutta tämä sisäinen tun- 
temus on todellisempi kokemus, kuin mikä ob-
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jektivinen havainto tahansa, sillä »lähempänä 
meitä Hän on kuin kädet ja jalat». 

Se jumala, jonka ihminen tällöin näkee ja 
tuntee, on hänen oma jumalsyntyinen, jumalal- 
linen Itsensä, Aatmansa. Kuinka tämä on ym- 
märrettävissä? 

Näin sanoo Herran Laulu: 
»Se joka harjaantumattoman järkensä 

(buddhi) takia pitää Itseään, joka on erillään, 
toimijana, hän ei näe, hänen ymmärryksensä on 
vääristetty»   (Bhagavad Gita,  XVIII,   16). 

»Kaikki teot aikaansaadaan yksinomaan luon- 
non ominaisuuksien (gunas) avulla. Minuutensa 
pettämänä itse ajattelee: minä olen toimija» 
(Bh.  G., III, 27). 

Kas siinä koko salaisuus. Ihmisen sisin (ja 
useimmille tuntematon) Itse on täydellinen, 
kaikkitietäväinen Jumala omalla korkealla ta- 
sollaan. Tämä Itse on ikuisessa rauhassa ja au- 
tuudessa, yläpuolella kaikkea »elämää». Mikään 
ei siihen koske. Se ei mitään toimi. Se on kuin 
ikuinen syrjästä katsoja. Se on ikuinen viisaus 
ja ikuinen rakkaus. Se on aurinko. Mutta niin- 
kuin aurinko se on lähettänyt säteen itsestään 
ainemaailmaan. Tämä säde on ihmisen yksilöl- 
linen minuus, joka jälleensyntyy ja kehittyy. 
Ja ihmisen personallisuus on tämän yksilöllisen 
minän heijastus kolminaisuusmaailmassa. 

Minkätähden Jumalsyntyisen Itsen täytyy 
heittää säde itsestään ilmenneeseen maailmaan? 
Sitä emme tiedä. Itse voittaa siitä jotakin: se 
oppii tajuamaan alempien tasojen elämää ja va- 
lamaan omaa majesteettiaan ilmenneeseen maa- 
ilmaan, mutta minkä syyn nojalla Ikuisen Ju- 
maluuden lait käskevät Elämää ilmenemään ja 
poistumaan vuorotellen, sitä ei järkemme us- 
kalla eikä jaksa selittää. Kokemus vain puhuu 
omaa kieltään, ja se kokemus sanoo, että Ju- 
mala on ja että Jumala ilmottaikse ihmisen it- 
sessä.    1909:105—106, 

puhdistamalla eri käyttövälineitään, etteivät 
ne ole toistensa kehityksen tiellä, ks ruumis 
1909:201,  kuuketju   1909:301, 

Hänen kehityksensä sanalla sanoen käy pal- 
jon nopeammin, ks looshityö 1909:338—339, itse- 
hillintä  1910:131, 

kehittynyt ihminen voi näkymättömässä ruu- 
miissaan auttaa sekä eläviä että kuolleita, ks 
salatiede  1910:180, 

kehitysmahdollisuuksia ks epäilys 1910:292— 
293, hyöty 1911:54, 

K y s. Henkilö on elänyt mitään koulutusta 
saamatta kaikessa itsetiedottomuudessa lapsuu- 
den, nuoruuden ja osan miehuutensa ikääkin, 
mutta yhtäkkiä ikäänkuin sattuman kautta hän 
herää ja alkaa ahertaa itsensä kehitykseksi, lu- 
kee kirjallisuutta ja kyhäilee mielijuohteitaan 
kirjoiksi, runokokoelmiksi ja ajatelmiksi, mutta 
kun hän koettaa saada käsikirjotuksiaan jul- 
kaistuiksi, ne kumminkin hylätään. Hänellä on 
tulinen halu viedä aatteitaan perille ja on ko- 
konaan tavarasta välinpitämätön, mutta häntä 
saartaa tukala köyhyys. Mitä tällaisessa ase- 
massa on hänen tekeminen, kun ei saa halua- 
miaan tarkotuksiaan   läpi menemään? 

Vast. Ihmisen kehityksen suhteen on elä- 
män laki se, että ihmisen täytyy työllä ja vai- 
 

valla ja omilla ponnistuksillaan kehittää itseään. 
Elämä ei anna mitään lahjaksi. Kaikki on han- 
kittava. Mutta me voimme uskoa, että jos koh- 
talo antaa hänelle erityisen aatteellisen tehtä- 
vän, hänelle myös annetaan kyvyt ja mahdolli- 
suudet siihen. 1911:81, 

millä tavalla ihminen voi kehittyä ja ks Rak- 
kauden salaisuus 1911:212—219, 

Kun ihminen kehittyy henkisesti, silloin 
myös luonnon ainehiukkaset puhdistuvat, niille 
tulee keveämpi elämä, niinkuin apostolikin sa- 
noo: Koko luomakunta huokailee tuskissaan 
odottaen Jumalan Poikien ilmestymistä. Luonto 
iloitsee siitä, että pieninkin sanoma kuuluu: nyt 
joku ihminen alkaa elää korkeampaa elämää. 
Ja ihmisen sisässä kuuluu ääni, aivan kuin hä- 
nen oma ruumiinsa puhuisi: mitä sinä pelkäät 
ja suret? Jos sinun täytyykin jättää vanha elä- 
mä, niin onnea on sinulla odotettavana tuossa 
uudessa  toisessakin  elämässä.   1912:159, 

Kuinka ihminen voi kehittyä ja ks hyvä 1913: 
258. 

Kun kehitys siten on saapunut neljänteen 
kierrokseen ks Sai. Opin Maailmansynty 1914: 
59, 

ks kynnyksenvartija  1914:191, 
kulkea näennäisesti yksin eteenpäin kehityk- 

sen tiellä ks salatiede 1914:199, 
alati kehittyvä olento ks vallankumous 1915: 

148—149, 
Kehitys kulkee edeltäkäsin määrättyä suun- 

taa ja vie ihmiskuntaa varmasti vaikka hitaasti 
annettua päämäärää kohti, ks Kaita tie 1916:151 
—154, 

Kuinka muuten uskallamme toivoa, että kes- 
keemme syntyisi pitkälti kehittyneitä sieluja? 
Jos heillä vain on kärsimystä ja pilkkaa, vainoa 
ja ahdistusta odotettavana, minkätähden he 
syntyisivät maan päälle? Työtä he tahtovat 
tehdä, työtä ihmiskunnan kehittämiseksi ja on- 
nellistuttamiseksi, ja työhön meidän täytyy an- 
taa heille tilaisuutta, ks teosofia art T. S:n työ 
ja 1916:348, 

»kehityslaki» ks ajatus 1916:386—387, 
Mutta jos uskomme kehitykseen, miksi emme 

silloin uskoisi jälleensyntymiseen? ks kristitty 
1917:5—6, 

Sitä varten meillä nytkin on olemassa teoso- 
finen liike, että yhteisvoimin voittaisimme 
monta vaikeutta henkisen kehityksemme tiellä, 
ks Mestarit 1917:50, 

Mitä aikaa yli jää, sitä käytettäköön henki- 
seen  kehitykseen,  ks  velvollisuus  1917:51, 

Kehityksen valkoiset voimat ks sota 1917:199 
—201, 

Silloin inhimillinen kehitys on saavuttanut 
huippunsa, ks Jeesus vaiko Kristus? 1919:17— 
18,  105, 

Kehitys voi astua väliin ja muuttaa asioita, 
ks  teollisuus  1919:161—163,  lohdutus  1919:192, 

Sanotaan usein, että ihmissielun kehitys käy 
Jumalasta yksilöllisyyteen ja siitä takaisin Ju- 
malaan. Tämän johdosta monet totuuden etsi- 
jät, jotka vaativat, että kielen sanat mahdolli- 
simman tarkasti kuvaavat sanojen tarkoittamia 
käsitteitä, ovat ihmetellen kysyneet: mitä hyö- 
tyä on koko  kehityksestä, jos lopulta palataan
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samaan, mistä on lähdetty? Ja asiantuntijain 
on täytynyt heille uudestaan ja uudestaan se- 
littää, että ihmissielu pitkällä toivioretkellään 
on voittanut jotakin, mikä hänellä ei ollut tai- 
paleelle lähtiessään: tiedon omasta jumalalli- 
suudestaan, taidon käyttää elämässä jumalalli- 
sia kykyjään. Jos ihmissielu alkuaan oli kuin 
viaton, itsetiedoton lapsi, on se matkan päässä 
kuin viisas vanhus,  joka tietää ja taitaa. 

Ehkä väärinkäsitys olisi vältettävissä, jos 
käyttäisimme toisia nimityksiä, jos tuon suuren 
totuuden lausuisimme esim. näillä sanoilla: ih- 
missielun kehitys käy joukkosielusta yksilölli- 
syyteen ja siitä henkielämän ykseyteen. Täm- 
möisessä lauseessa ei ole ristiriitaa sanoissa; on 
vain selitettävä, mitä sanoilla tarkoitetaan. 

Joukkosielu on nyt jo tullut tavalliseksi sivis- 
tyssanaksi. Sen kaikki ymmärtävät. Ihmisyk- 
silöt ovat vielä suurimmaksi osaksi joukkosie- 
lujen kannalla. Kaikki kansat ovat tavallaan 
joukkosieluja. Yksilöt, jotka kansaan kuuluvat, 
ovat täten joukkosielun osia niin sanoaksemme. 
He eivät ole täysin riippumattomia ja itsenäi- 
siä olentoja, vaan oman kansansa joukkosielun 
kahlehtimia, sen suggestionin alaisia. Tämä on 
yleisesti myönnetty tosiseikka eikä sillä ole te- 
kemistä toisen tai toisen teorian kanssa, mikä 
meillä saattaa olla joukkosielun olemuksesta. 
Oli joukkosielu sitä tai tätä, tosiasia on, että 
ihmiset ovat sen alaisia, siitä riippuvia katsan- 
tokannoissaan ja vielä enemmän toiminnassaan. 

Mitä yksilöllisyys on, sen myös jokainen ym- 
märtää. Ihmisen yksilöllisyys astuu näyttä- 
mölle silloin, kun hän alkaa irtautua joukko- 
sielusta, alkaa ajatella ja toimia itsenäisesti, al- 
kaa tutkia itseään nähdäkseen, mitä hänessä on 
vierasta, mitä omaa. Voisimme sanoa tämän 
tapahtuvan silloin, kun ihmisestä tulee totuu- 
den etsijä. Sitä ennen hän on kasvaessaan 
omaksunut määrätyn elämänuskon, määrätyt 
oikeuskäsitteet, määrätyn kuvan hyvästä ja kau- 
niista, mutta alkaessaan etsiä totuutta hän on 
valmis hylkäämään koko entisen uskonsa, 
kaikki ennakkoluulonsa, kaikki mahdolliset 
harhakäsitteensä. Hänen täytyy niin tehdä. 
Uusi elämänusko ei tule ilman epäilyksiä. To- 
tuus ci näyttäydy ihmissielulle, ellei sielu ole 
silmäänsä kirkkaaksi pessyt. Ainoastaan »puh- 
taat  sydämestä saavat nähdä Jumalan». 

Mutta kun ihmissielu on tällä tavalla kyynel- 
tensä Jordanissa kastettu, silloin taivaat hä- 
nelle  aukenevat ja hän  »näkee Jumalan». 

Tämä Jumala on juuri se hengen ykseyselä- 
mä, josta oli puhe. Sitä tietenkään ei »maail- 
ma» ymmärrä. Monenlaisilla sanoilla on koe- 
tettu sitä kuvata. Se on autuutta, se on ikuis- 
ta iloa, se on iankaikkista elämää, se on rak- 
kautta, se on veljeyttä, se on Jumalan valtakun- 
taa, se on nirvaanaa. Kaikkia näitä selvittäviä 
nimityksiä on käsitetty väärin. Milloin on ar- 
veltu niiden tarkoittavan kuolemanjälkeistä on- 
nen tilaa, milloin maan päällä toteutettua vel- 
jellistä yhteiskuntajärjestystä, milloin vapautu- 
mista olemassaolosta kokonaan. Ja aina maa- 
ilma on antanut sanoille semmoisen merkityk- 
sen, joka tavalla tai toisella hivelee ihmisen sa- 
laista itsekkyyttä. »Te saatte elää iankaikki- 
sesti onnellisina ja iloisina!»   Tai: »te saatte vel- 
 

jellisessä yhteiskunnassa kaikki nauttia tämän 
maailman hyvyydestä». Tai: »te pääsette va- 
paiksi kaikesta tuskasta ja kärsimyksestä, sillä 
olemassaolo ei kuitenkaan ole muuta kuin kur- 
juutta». 

Henkielämän ykseys on vallan toista. Sitä ei 
ymmärrä muut kuin ne, jotka ovat sitä koke- 
neet edes hiukan verran. Jos yritämme sitä 
kuvata, olemme aina alttiit väärinkäsityksille. 
Kuitenkin on välttämätöntä, että yhä uudestaan 
ja  uudestaan sitä kuvataan. 

Muudan tapa sitä kuvata on seuraava: jokai- 
sen ihmisen sisin olemus on onnen kaipuu; jo- 
kainen ihminen pyrkii tavalla tai toisella on- 
neen. Minkätähden onnea siis ei ole saavu- 
tettu? Minkätähden näyttää, ettei onni edes 
ole saavutettavissa? Minkätähden ihmiset ovat 
riidassa keskenään, sotajalalla toisiaan vastaan, 
vihaten, vainoten, kadehtien, panetellen, mur- 
haten, hävittäen toisiaan? Kun kaikki pyrki- 
vät samaan päämäärään, miksi päämäärä hei- 
dät alati pettää? 

Syy on selvä, mutta vain henki-ihminen sen 
todella ymmärtää. Syy on siinä, että jokainen 
ihminen erehtyy luulemaan, että onni tarkoit- 
taa vain häntä. Jokainen on »itseään lähinnä», 
jokainen rakastaa itseään ja jokainen luulee 
onnen olevan siinä, että hän — hänen oma per- 
sonallisuutensa, hänen oma ruumiillinen ole- 
muksensa — tulee onnelliseksi. »Se ja se on 
välttämätön minun yksityiselle onnelleni». Hän 
palvelee itseään, omaa ruumistaan, ja ihmette- 
lee, ettei onni tahdo saapua. »Missä viivyt sä, 
unelmaini Eeden?» 

Hän ei huomaa, että juuri hänen oma harha- 
käsityksensä onnesta estää häntä tulemasta on- 
nelliseksi. Kuitenkin hänen järkensä voisi sa- 
noa hänelle: mahdotonta on saavuttaa onni, 
joka on ristiriidassa toisten onnen kanssa, sillä 
kaikki pyrkivät onneen. Jos minun onneni on 
esim. rikkaudessa ja vallassa, täytyy välttä- 
mättä olla köyhiä ja heikkoja, joita minä saan 
käskeä ja hallita. Mutta onko yhdenkään ih- 
misen itsekäs personallinen onni suoranainen 
köyhyys ja heikkous? Ei. Siis ne ihmiset, joita 
tarvitsen oman onneni palvelijoiksi, ovat sa- 
malla tuomitut onnettomiksi heidän oman it- 
sekkyytensä kannalta. Ja siis on välillämme 
olemassa ristiriita, enkä minä voi saavuttaa on- 
nea, jota toiset kadehtivat, jota he vihamieli- 
sesti katselevat, jota he tahtoisivat minulta riis- 
tää. 

Mikä sitten on onni? Mikä on tuo onni, jonka 
kaipuu on jokaisessa ihmisessä? 

Se on onni, joka tekee kaikki onnellisiksi. 
Se on Jumala. Se on rakkaus. Se on henki- 
elämän  ykseys. 

Silmät auki! Onnen kaipuu meidän sisälläm- 
me on Jumala meissä. Jumala, joka rakastaa 
kaikkia ja joka on itse onni ja autuus. Jumala 
tahtoo, että olisimme onnelliset. Ja Jumalan 
onni on rakkaudessa. Rakasta, niin olet onnel- 
linen. Luovu itsestäsi, heitä kaikki ajatukset, 
jotka kohdistuvat itseesi ja omaan onneesi, ra- 
kasta, niin olet onnellinen. 

Sinä olet onnellinen nyt etkä vasta kuoleman 
jälkeen. Ikuista elämää ei voi siirtää huomi- 
seen.   Se alkaa tänään ja nyt. 
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Äläkä luule onnesi riippuvan ulkonaisista — siitä, 
että yhteiskuntajärjestys muodostetaan 
veljelliseksi ja kauniiksi. Se on suuri harha, 
joka vie hirmuisiin pettymyksiin. Henkinen 
onni ei tule ihmiselle niin kauan kuin hän on 
joukko-olento. Jos hän on joukkosielun tasalla 
ja luulee, että rakkaus on yhteinen asia, että 
ihmisten täytyy yhdessä rakastaa ja yhdessä 
palvella toistensa onnea, silloin hän ei vielä ole 
käsittänyt onnen salaisuutta. Ennenkuin henki- 
elämä hänelle avautuu, täytyy hänen yksilöityä 
ja itsenäistyä. Jeesus ei odottanut, että toiset 
häntä rakastaisivat, ennenkuin hän antautui 
heitä rakastamaan. »Hän rakasti meitä ensin.» 
Hän rakasti ja hän meni kuolemaan rakkauden 
puolesta. 

Ja luuletteko, että hän oli onneton? Hän kär- 
si, hän itki, hän rukoili ja valvoi, mutta hän 
itki sitä, että ihmiset vaelsivat niin sanomatto- 
massa pimeydessä, eivätkä edes itse halunneet 
siitä pimeydestä päästä. Hän itki sitä, että on- 
nea oli niin vähän ja että ihmiset tyytyivät ole- 
maan niin  onnettomia. 

Sillä ristinpuulla hän huudahti keskellä ruu- 
miillisia vaivojaan: »minun isäni, minun isäni, 
ettäs näin minua kirkastat!» Hänen onnentun- 
teensa oli rajaton, se oli yhtä rajaton kuin hä- 
nen rakkautensa. 

Mutta ainoastaan henkielämän täyttämä ih- 
minen ymmärtää onnen salaisuuden. Sillä onni 
ei ole sitä, että ruumiillisen elämän kärsimyk- 
set ja vaivat poistuvat. Ruumiillinen elämä on 
sitä mitä se on. Se on surua ja se on iloa. 
Mutta estääkö ilo meitä rakastamasta? Estääkö 
suru ja vaiva? Henki-ihmistä se ei estä. Hä- 
nen rakkautensa pyhittää ilon ja nautinnon het- 
ket, hänen rakkautensa voittaa surujen ja tus- 
kien pitkät tunnit. Hänen rakkautensa on hä- 
nen autuutensa. Ja sentähden hän aina on on- 
nellinen. 

Mutta älkää luulko, että henkielämän nirvaa- 
na kerran tultuaan jää ainaiseksi vieraaksem- 
me. Älkää luulko, että nyt saamme panna rau- 
hallisesti maata omien saavutuksiemme peh- 
meille patjoille. Ei, henkielämä on joka hetki 
uusi. Se on joka hetki uudelleen voitettava. 
Ikuinen elämä ei ole ajassa. Niinpian kuin 
aika kääntää katseensa ikuisuudesta pois, on 
ikuisuuden onni hävinnyt näkyvistä. Ikuinen 
elämä on keskitettyä elämää. Se on elämän 
voimien konsentratsionia, se on lakkaamatonta 
mietiskelyä, se on horjumatonta ihanteen kon- 
templatsionia. 

Kukaan yksilö ei siinä taidossa ole täydelli- 
nen. Henki-ihmisen elämä on alituista lankee- 
mista ja nousemista. Mutta henki-ihminen ei 
heitä Jumalaa mielestään. Hän valvoo ja ru- 
koilee, hän taistelee ja voittaa.   1920:98—101. 

ks sota 1920:104—105, 
Ja eikö siis henkiseen kehitykseen enää kuu- 

lukaan rakkaus ja sopusointu, lämmin sydän ja 
veljen  käsi?  ks teosofia  1921:262, 

Kehityksen suhteen on nyt otettava huomioon 
tärkeä tosiseikka, ks Valon ja varjon 1922:103 
—105, 

sisäisen kehityksen ensimäinen ehto ja alku. 
ks  vegetarismi  1923:327, 

kehitysmahdollisuuksia ihmisen hengessä pii- 
lee ks Lagerborg, R.  1924:74—76, 

missä suhteessa unielämä on henkiseen kehi- 
tykseen ks Uni ja unennäkö 1924:300—301, 

Kehityksen, itsekasvatuksen, kieltäytymisen 
ja uhrautumisen tie on tie Jumalan luo. ks to- 
tuus  1925:241, 

johti orvon ihmiskunnan kehitystä, ks Teoso- 
fian joulusanoma  1925:373—374,  1926:67, 

Kys. Tuleeko ihminen joskus niin täydelli- 
seksi, että ei hänellä enää ole kehittymisen 
mahdollisuutta? 

Vast. Inhimillinen täydellisyys on vain 
etappi. Sen jälkeen avautuu yhä uusia elämän 
ja kehityksen mahdollisuuksia. 1928:101, 125, 
362, 

Kehityksen koulussa on kaikkia luokkia ja 
kaikkia aineita yhtaikaa tarjolla, ks laulu 1929: 
168, magia 1929:263, 

Kuta enemmän edistymme kehityksessä, sitä 
enemmän meitä kiitetään ja moititaan, ks par- 
jaus 1930:132, ks älykkyys 1930:328—329, 

Kys. [* »Rosenkreutsiläisessä Maailmankat- 
somuksessa»] sanotaan sivulla 166: »kaikki edis- 
tyy hyvin hitaasti, mutta kuitenkin ehdottoman 
varmasti, kunnes saavutetaan äärimmäinen täy- 
dellisyys». Loppuuko kehitys silloin, olemme- 
ko silloin täydellisiä ja mitä me silloin olemme? 

Vast. Kehitys ei lopu tietääksemme kos- 
kaan, koska itse olemassaolo on kehitystä. 
Mutta kaikki kehitys eli elämä on aikakautista. 
Jokaisella kehityskaudella on oma saavutuk- 
sensa, päämääränsä, täydellisyytensä. Nykyisen 
ihmiskehityksen päämäärä on Kristuksenkaltai- 
nen inhimillinen täydellisyys. Sen saavutet- 
tuamme voimme tulevaisuudessa palvella kos- 
millisena enkelihierarkiana, s.o. luovana voima- 
na, ja sitä tietä kehittyä yhä korkeampaan työ- 
hön.   1932:100,  136,   138, 

Voiko ihminen tässä nykyisessä elämässään 
edetä pitkälle henkisen kehityksen tiellä? ks 
täydellisyys 1932:241—243, 

Epäilemättä kehitys on kaikkialla toimiva 
olemassaolon laki, ja epäilemättä kantavat sen 
mahtavat tulva-aallot ihmisyksilöt ennemmin 
tai myöhemmin  Elämän rantamille.   1932:281. 

Keightley, Bertram 1905:92, 1907:81, 1915:153, 
154. 

Keinänen, Heikki. 1913:515, 1923:317, 1931:179, 
1932:35,  328. 

Kellogg-sopimus 1928:253. 
Kellomäki  1923:247, 276. 
Keltainen vaara 
Puhutaan keltaisesta vaarasta. Ehkä tavalli- 

sesti kuvitellaan, että japanilaisten ja kiinalais- 
ten sankat joukot hyökkäävät Aasiasta Europ- 
paan vallottaakseen manteremme miekalla ja 
tulella. Me valkoiset kristityt olemme sisäisistä 
riidoistamme (kansainvälisistä sodistamme) 
ylen heikontuneet emmekä jaksa vastustaa sit- 
keiden ja vinosilmäisten muukalaisten tunkei- 
levia joukkoja. Ja ehkä semmoisessa pelossa 
on perää. 
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Kuvittelen kuitenkin keltaista vaaraa ensi kä- 
dessä toisenlaiseksi. »Keltaiset» ovat ennen 
kaikkea kiinalaisia. Ja kiinalaiset ovat kum- 
mia olentoja.    Ei sodassa, vaan rauhan aikana. 

Kiinalaiset ovat näet luonnostaan työmiehiä, 
ahkeria, väsymättömiä, vaatimattomia. Kuka 
valkoihoinen kykenee kilpailemaan kiinalaisen 
kanssa? Kiinalainen tyytyy mitättömään palk- 
kaan, sillä hänen vaatimuksensa aineellisen 
elämän suhteen ovat mitättömän pieniä. Kou- 
rallinen riisiä ja kupillinen teevettä, vuoteeksi 
ruumiinkokoinen tila lattialla. Yöksi heitä sul- 
loutuu kymmenittäin yhteen huoneeseen ja hä- 
tätilassa nukkuvat seisoallaan, että mahdolli- 
simman monta mahtuisi samojen seinien sisään. 
Ja kiinalainen on hyvä työmies, ahkera, totte- 
levainen,  taitava. 

Eikö tässä ole keltaista vaaraa kylliksi? Val- 
koihoiset rakastavat lepoa, laiskuutta, ruumiil- 
lisia nautintoja, syömistä, juomista. He kulut- 
tavat aikansa turhanpäiväisiin riitoihin, pahot- 
telemisiin ja valituksiin. He ovat hermoheik- 
koja, ahneita ja kateellisia. Heidän verensä 
juoksee santaan. Miten he siveellisesti jaksa- 
vat vastustaa keltaisten sitkeää tarmoa? Kun 
keltaiset tulevat Europpaan, lyö valkoihoisen 
työväen kohtalon hetki. 

Sitä seikkaa on ajoissa ajateltava, sillä kel- 
taiset ovat jo tulemassa. Venäjällä niitä on jo 
suuret joukot, ei kivääri eikä kuularuisku, 
vaan lapio ja kuokka kädessä. Jollei europpa- 
lainen työväki tahdo toden teolla ryhtyä työtä 
tekemään — jos se mieluummin vain tahraa 
kätensä veljesvereen, — silloin sen loistoaika 
on oleva lyhyt. Miekkaan se tulee hukkumaan, 
ainakin jumalan miekkaan: nälkään ja rutto- 
tauteihin, ja keltainen työväki astuu valkoisen 
tilalle. 

Niin. minkä kohtaloiden läpi kulkeekaan 
vielä Europan vanha manner, ennenkuin sen tu- 
hatvuotinen valtakunta alkaa, josta profeetat 
ovat puhuneet? 

Ja joka kyllä tuleva on.  1918:228—229. 

Olemme täällä puhuneet »keltaisesta vaaras- 
ta»,  ks joulu  1927:376—379,   1930:128,  216. 

Keltiläiset. Me tiedämme myös, että vanhat 
keltiläiset sytyttivät tulia joulukuun 25 p:nä. 
ks Joulusymboliikkaa  1911:357—361. 

Kemi.    T e o s o f i a a  K e m i s s ä .     1909:135. 
»Kemial l i set  häät» ks R-R 1921:17—22. 
Ken 
Ken sitä tietä kulkee, hän saavuttaa onnen, 

ks onni 1914:3, 
Ken kolkuttaa, hänelle avataan, ks tunnustus 

1918:166—167, 
ken ei pysty totuuden ja veljeyden hengessä 

etenemään, hän pysyköön teosofina tuossa saa- 
vutuksessa! ks teosofia  1926:3—10, 

Ken Kristusta seuraa, hän on samalla teosofi. 
ks politiikka 1929:94—95, 

Ken teistä suurin on, hän olkoon kaikkien 
palvelija,   ks H. P. B.  1931:4—5. 

Kenraalit rauhanaatetta puolustamassa. 1929: 
22—23. 

Kerettiläisyys 
ks teologia 1909:308—309, Mistä johtui keret- 

tiläisyys?  ks Fransiskus  1909:335,  1921:194. 
Kerjäläinen 
Mutta nähkääs: yhtäkaikki olen vain kerjä- 

läinen, joka kuljen ovelta ovelle ja anon rak- 
kautta, ks Tietäjä  1914:466. 

ks joulu 1927:381—382, 
Keskiaika 
Keskiajan alussa tapahtui, että joku keksi hel- 

vetin ks karma 1908:336—337, 1909:2, Fransiskus 
1909:335, 

Ajatelkaamme esim. keskiaikaisen marttyy- 
rin kuolemaa polttoroviolla, ks Titanic 1912:203 
—204, 1917:5, taide 1919:323—325, 1922:199, 

uskovat tuohon keskiaikaiseen keksintöön ks 
anteeksianto  1923:84—86, 

Olimme eräässä kirkolliskokouksessa keski- 
ajalla kironneet sen opin, joka yksin selvittää 
järjellemme elämän ongelman. Olimme hyljän- 
neet jälleensyntymisajatuksen, joka ks Teoso- 
fian joulusanoma 1925:372—374, Sairas sielu 
1926:226—232, 

keskiaikaisten mielisairaiden kirkonihmisten 
keksimä oppi ks helvetti 1926:330, 

Keskiajalla — ja myöhemmin — harjoitettiin 
paljon seremoniallista (useinkin mustaa) ma- 
giaa, ja ks Mooses 1931:329. ks ristiretki 1932: 
157—160. 

Keskinen, Otto 1914:249, 1915:144, 186, 456, 
1925:287, 459, 1927:371, 1928:21. 140, 142, 143, 
1929: 
293 

Keskiviikkoiset keskuste lu- i l lat ,  ks P. E. VII 
1906:88. 

Keskiyö 
Ja ihmisestä sanottiin, että hän sai katsella 

silmillään keskiyön aurinkoa, koska ks joulu 
1919:292—294. 

Keskustelu 
Kaiken kaikkiaan mieltä virkistävä keskuste- 

lu, joka jätti jälkeensä onnellisen muiston, 
vaikka samalla suuren tyhjän aukon sydämeen, 
kun emme ehtineet asioita tyhjentävästi pohtia, 
ks Jinarajadasa 1923:285, 

Keskustelu on — molemmin puolin— ensi- 
mäinen askel totuuden näkemiseen, ks I. T. J. 
1926:276, 

Keskustelut, joihin jäsenet vapaasti ottavat 
osaa, tarkoittavat ennen kaikkea perehtymistä 
teosofisiin oppeihin, ks R-R 1928:286. 

Kesä on minulle mitä mieluisin kirjallisen 
työn aika. ks P. E. XII Teosofian sanoma nyky- 
ajalle 1919:164, 

ihmisten huomio kesällä pikemmin kääntyy 
ulkonaisiin ja aineellisiin asioihin. 1925:224. 
1930:224, 

Kuinka mielelläni tekisin Suomen kesän pi- 
temmäksi, jos se olisi vallassani. — — — Kesä 
saisi alkaa huhtikuusta ja kestää lokakuun lop- 
puun  ks   Jouluna  1933:267—268. 

Kesäkurssit 
T e o s o f i s i a  l o m a k u r s s e j a .  Jos riit- 

tävä määrä osanottajia ilmottautuu ennen elo- 
kuun 1 päivää, pannaan Oulunkylässä toimeen 
teosofiset lomakurssit Pekka Ervastin johdolla
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elokuun 15—30 p:nä tänä vuonna. Jokapäiväi- 
seen ohjelmaan kuuluu: esitelmä, oppitunnit, 
seurustelut. Kaikki maaseudulta tulleet osan- 
ottajat asuvat Oulunkylässä. Ateriat syödään 
yhdessä. Maksu täysihoidosta kahden viikon 
aikana sekä kurssimaksu yhteensä Smk. 70:— 
hengeltä. Maksu suoritetaan kurssin alkaessa. 
Tässä nyt olisi tilaisuus T. S:n loosheille lähet- 
tää edustaja opintomatkalle. Oppiaineihin kuu- 
luu: selvä tieto teosofian pääopeista, kuoleman 
salaisuus, sukupuolielämä, harjotuksia ajatuk- 
sen hillitsemisessä ja mietiskelyssä (oikeus 
muutoksiin tässä suhteessa pidätetään). Kurssit 
ovat aiotut sekä miehille että naisille (ei lap- 
sille).  1909:203, 

Viime Tietäjässä Ilmotin, että panisin elokuun 
loppupuoliskolla toimeen teosofiset lomakurssit 
Oulunkylässä, jos riittävä määrä osanottajia 
ilmaantuisi. Vielä ei ole monta ilmottautunut 
(ilmottamisaika loppuukin vasta heinäkuun 31 
p:nä), mutta kysymyksiä näiden lomakurssein 
suhteen on tehty. Niinpä tahdon nyt huomaut- 
taa, että kurssimaksu on ainoastaan Smk. 30:— 
niille, jotka itse huolehtivat ruoastaan ja asun- 
nostaan. Tämä on tärkeä kohta helsinkiläisille 
ja niille maaseutulaisille, joilla on tilaisuus vie- 
railla ystävien luona. — Sopii myös ottaa osaa 
esim. yhteisiin päivällisiin, mutta itse huolehtia 
asunnostaan ja muista aterioista. Luento- ja 
kokousajat järjestetään niin, että junat eivät 
tee haittaa. 

On myös kysytty, kuka tulee opettamaan ni- 
mitetyissä aineissa, joista yksi on arkaluontoi- 
nen. Vastaus tähän kuuluu, että allekirjoitta- 
nut yksin tulee olemaan vastuunalainen opetuk- 
sesta, vaikka koetan järjestää niin, että saamme 
mielen virkistykseksi kuulla esitelmiä toisilta- 
kin puhujilta. »Arkaluontoista kysymystä» kä- 
sittelee allekirjoittanut. 

Saa nähdä, tuleeko tuumasta tänä vuonna to- 
dellisuus.   Siemen  on  kylvetty.  1909:209—210, 

Olen saanut näin kuuluvan kirjeen: »Viime 
kesänä luin Tietäjässä, että oli aikomus toi- 
meenpanna teosofinen lomakurssi elokuulla. 
Perustuen tuohon viimekesäiseen puuhaan, roh- 
kenen kääntyä puoleenne kysymyksellä: eikö 
ensi kesänä voitaisi toteuttaa sama aijo? — 
mutta nyt kesäkuun loppupuolella. Ajattelen 
siihen aikaan mahdollisesti saatavan enemmän 
osanottajia. Ettekö tahtoisi olla hyvä ja mai- 
nita  tästä Tietäjän  ensi numerossa? 

Jään Teille kiitolliseksi kaikesta mitä olette 
kirj ottaneet.» 

Onko toisia lukijoita, jotka tästä jotakin ar- 
velevat?  1910:133, 

T e o s o f i s e t  l o m a k u r s s i t  E n g l a n -  
n i s s a .  Ne kaksi viikkoa kestävät teosofiset lo- 
makurssit, jotka pidettiin Weybournen kyläkun- 
nassa, osottautuivat erinomaisen onnistuneiksi. 
Kutsumus oli lähetetty kaikkien maiden teoso- 
fisiin osastoihin ja olikin osanottajia saapunut 
melkoinen määrä. Mr. Irving S. Cooper kirjot- 
taa tästä: »Monista pikku harmeista ja ikävästä 
ilmasta huolimatta olivat joka-aamuiset ja 
-iltaiset kokoukset huomattavia erinomaisen 
kauniista ystävyyden ja suvaitsevaisuuden hen- 
gestään.    Oli  todella  merkillistä,   kuinka   jäse- 
 

net niin sopusointuisesti elivät yhdessä tunte- 
matta ehdottomaksi velvollisuudekseen löytää 
kaikkia heikkouksia lähimäisensä luonteesta. 
Siellä oli todella mitä erilaisimpia tempera- 
mentteja! Taiteilijoita, jotka serafi-näyllä kat- 
selivat muotojen maailman symbolisia kauneuk- 
sia; tiedemiehiä, jotka ajatuksiaan tulkitsivat 
molekyylien ja ionien avulla; oli sellaisia, jotka 
väreilivät nopeaa myötätuntoa, kun henkisen 
alttiiksiantautumisen tuli leimahti jonkun ins- 
piroidun puhujan sanoissa; oli astrologiaan tai- 
puneita, jotka päivä päivältä tulivat vakuute- 
tuiksi siitä, että ihmisen kohtalo todistaa mah- 
tavien taivaankappalten äänetöntä vaikutusta. 
Muutamat olivat filosofisia, toiset kaipasivat 
nopeata toimintaa, palvelustyötä, aatteen levit- 
tämistä; muutamat rakastivat runoilijoita, muu- 
tamat käsistä lukemista, mutta kaiken tämän 
erilaisuuden keskellä oli kaunis yhteinen to- 
tuudenetsintä ja halu ajattelevasti kuuntele- 
maan toisten aatteita. Usein suoranaisesti vas- 
takkaisia mielipiteitä ilmaistiin, tavallisesti va- 
kaumuksen voimalla, mutta aina siivosti ja su- 
vaitsevaisesti. Ajoittain varsinkin kun keskus- 
telu koski ikuisia asioita, tuntui siltä kuin eri 
personallisuudet olisivat sulautuneet yhteiseen 
elämään, joka pyyhkäisi yli salin ja kuiski jo- 
kaisen sydämessä. 

Aineina oli »Salaisen Opin perusaatteet», »Vi- 
hityt», »Hiljaisuuden ääni», »Rosenkreutsiläi- 
set», »Isis Unveiled», »Ihmisrodut», »Upani- 
shadit». Ei pidä kuitenkaan luulla, että jäse- 
net aina mietiskelivät näitä vakavia problee- 
meja. Monta hauskaa kävelyä oli meillä pitkin 
kanervakankaita ja monta illanviettoa alatiliik- 
kuvan meren rannalla, kun päivän luennot ja 
keskustelut olivat ohi . . . Ruokahuoneessakin 
vallitsi aina hyvä sopu. Vaikka pöytään tuo- 
tiin mitä merkillisimpiä, vaikeasti sulavia päh- 
kinäkeitoksia — karma olkoon armollinen nii- 
den keksijöille — niin koetettiin niitäkin mais- 
tella . . . Voi hyvällä syyllä ennustaa, että täl- 
laiset kesäiset lomakurssit tulevat olemaan ali- 
tuisena ja kaivattuna piirteenä teosofisessa liik- 
keessämme. Kerran niiden pitää erottamatto- 
masti kuulua kunkin maan teosofiseen elämään. 
Syvimmät tutkijamme ja etevimmät kykymme 
tuntisivat silloin velvollisuudekseen saapua ja 
jakaa muille niitä aarteita, mitä he ovat vuo- 
den varrella löytäneet. Voitaisiin esittää näy- 
telmiä, keskustella työtavoista ja tuhansin ta- 
voin panna liikkeelle voimia teosofisen työn hy- 
väksi.»   1910:324, 

ks Päämajassa 1911:24—32, 
Olemme ensi kesänä aikoneet panna toimeen 

t e o s o f i s e t  l o m a k u r s s i t  täällä »pääma- 
jalla». Tuuma on jo kaksi vuotta vanha. Ke- 
sällä v. 1909 ilmottautui 20 osanottajaa eikä 
tuuma siis lykkäytynyt harrastuksen puutteesta, 
vaan toisista syistä. Toivomme nyt, ettei sat- 
tuisi mitään esteitä. Lomakurssit pidetään hei- 
näkuussa luultavasti 7—20 p:n tienoissa. Niiden 
tarkotus on lähentää teosofian harrastajia toi- 
siinsa ja teosofiseen työhön. Yhtenä puolena 
kursseissa tulee sentähden olemaan jokapäiväi- 
nen yhdessäolo »päämajalaisten» kanssa, toisena 
puolena tietysti jokapäiväiset esitelmät, harjo- 
tustunnit,   kysely-illat   j.n.e.    Esitelmiä   pitävät
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eri henkilöt. Eri aineita käsitellään: teosofian 
oppeja, teosofisen liikkeen historiaa, Suomen 
kansan historiallista tehtävää, astrologiaa, ter- 
veysoppia y.m. 

Kursseihin voivat ottaa osaa Teosofisen Seu- 
ran jäsenet ja muut vakavat teosofian harras- 
tajat. Kurssit eivät ole aiotut »korkeasti oppi- 
neille», vaan ovat mahdollisimman kansantajui- 
sia muodoltaan. Jotka aikovat ottaa kursseihin 
osaa, ilmottautukoot hyväntahtoisesti ennen ke- 
säkuun 15 p:ää osotteella: Pekka Ervast, Äggel- 
by. Kurssimaksu, johon on luettuna täysi ylös- 
pito, on Smk. 70:— hengeltä. Jokaista kurssi- 
laista pyydetään ystävällisesti tuomaan muka- 
naan makuuvaatteet, nim. tyynyn, lakanat ja 
peitteen. Niin monta kurssilaista kuin mahdol- 
lista sijotetaan »Tonttulaan», »Piippalaan» ja 
»Koivulaan», toiset lähellä oleviin huviloihin. 
Toivomme, että näin ensi kerralla annetaan an- 
teeksi alkuperäiset olot ja että tullaan tänne 
ilman vaatimuksia   mukavan asunnon  suhteen. 

Juhannuksen jälkeen lähetetään kaikille kurs- 
siin ilmottautuneille tarkempi ohjelma ja lä- 
hemmät tiedot tänne tulosta, asunnosta j.n.e. 
1911:90, 

ks A. B. 1911:186—188, 

Sama Englannissa ollut ystävä, jonka kirjees- 
tä oli ote viime numerossa3), kirjottaa seuraa- 
vasti teosofisista kesäkursseista: 

»Päivät eivät ole päiviä täällä: ne ovat suu- 
ria, sisältörikkaita tapahtumia, niistä ei tahtoisi 
kadottaa yhtäkään, ei osaakaan, ne olisivat 
kaikki elettävät kokonaisesti, niinkauan kuin 
ne kestävät, ja sitten vietävät muiston kautta 
ulos elämään, varsinkin jokapäiväiseen. Sinä 
käsität, että tällaisissa oloissa on vaikea pukea 
ajatuksiaan sanoiksi, sillä sanat tulevat liian 
köyhiksi niille, jotka itse ovat eläneet mukana, 
ja taas liian rikkaiksi niille, jotka kuulevat vain 
toisen kautta. Kiitos kortista, hämmästyin hie- 
man, kun kuulin kirjeeni tulevan lehteen, mut- 
ta toivon, että vastaat ulkoasusta. Jos tästä on 
hyötyä, voit käyttää — mutta ajatukset tulvi- 
vat niin ylitseni, etten ehdi ajatella, kelle kir- 
jottaa, vaan ne tulevat kuin sysäyksittäin. 

»Me elämme koko päivän yhdessä ja olemme 
alituisessa keskinäisessä henkisessä yhteydessä. 
Me siinä toteutamme kaiken, mitä teosofian 
kautta olemme oppineet. Ykseys, veljeys, on 
päivän tunnussana. Mr. Dunlop ensimäisenä 
päivänä keskustelussa muistutti meille, ettem- 
me ole täällä erilaisuuksia etsiäksemme vaan 
ykseyttä, samaisuutta kaikessa ja kaikissa. Täl- 
laisten kesäkurssien merkityksen oivaltaa vain 
se, ken on itse elänyt niissä mukana. Täällä 
esiintyy puhujalavalla puhujia, jotka edustavat 
mitä erilaisimpia ajatussuuntia, koulukuntia ja 
uskontoja, esim. useita sellaisiakin, jotka eivät 
ole ensinkään teosofeja. Siten ei synny yksi- 
puolisuutta, ja ihmeellistä on nähdä, kuinka 
erilaiset ihmiset löytävät elämästä erilaisia puo- 
lia. Täällä on esim. muuan hindulainen tohtori, 
joka tekee meille selvää Veedaanta-filosofian 
mysterioista, jotka nähtävästi ovat hänelle itse- 
elettyjä.    Hänen   vaimonsa    (hindulaisessa  pu- 
 

[**)  k.o. kirje  ks A. B. 1911:188—188] 

vussa, otsallaan Vishnun palvelijain merkki) 
puhuu yksinkertaisesti ja oivasti heidän uskon- 
nostaan, niin, suorastaan ylevästi niistä asioista, 
joita mc jokapäiväisellä sisäisellä kamppailulla 
koetamme saavuttaa. Hindulainen sanoi vaka- 
vasti: »lähettäkää meille lähetyssaarnaajianne 
opettamaan meitä lukemaan ja kirjottamaan, me 
taas tahdomme opettaa teille filosofiaa». Joku 
kysyi häneltä, mitä on onni. »Unohdusta», vas- 
tasi hän. 

»Mutta tahdot kai tietää, kuinka täällä kaikki 
on järjestetty käytännöllisesti katsoen. Me 
asumme kaikki (paitsi johtajat) erityisessä kol- 
mekerroksisessa rakennuksessa, jossa on yli 300 
huonetta, niistä kukin juuri siksi tilava, että 
siihen mahtuu sänky, pesukaappi, piironki ja 
tuoli. Valoista ja siistiä, kylpyhuone ja erityi- 
siä pesuhuoneita sitäpaitsi, sekä alakerrassa 
suuri halli mukavine tuoleineen, kaikki englan- 
tilaiseen tapaan. Päärakennus on entinen her- 
rastalo, jossa on kaikenlaista ylellisyyttä eng- 
lantilaisten kannalta. Siinä on kirjotushuone, 
lukuhuone, virkahuone, missä myös jaetaan 
posti, erityinen ravintola, missä myydään mai- 
semakortteja, ja ennen kaikkea lämpimin vä- 
rein sisustettu halli urkuineen ja pianoineen. 
Täällä pidetään kaikki konsertit (joka päivä 
iltaluennon  jälkeen). 

»Jokapäiväiset kaksi virallista esitelmää pi- 
detään suunnattomassa teltassa, joka on pysty- 
tetty puistoon. Jokaisen esitelmän edellä on 
soittoa (viulu-, violonsello- ja piano-trio). 
Ruokasali on lisärakennus päärakennuksen vie- 
ressä. Siinä syödään pitkien pöytien ääressä 
(20 kunkin ääressä), niin että ne, jotka ovat 
muodostaneet ryhmiä ja ovat vilkkaimmassa 
keskustelussa, voivat niitä jatkaa pöydässä. 
Niin, siellä täällä näkyy jo kouluja muodostet- 
tavan, mestari istuu suuren tammen tai kastan- 
jan alla (joka tässä helteessä tarjoo suojaa 
200:lle) aivankuin muinaisessa Kreikassa. Jos- 
kus ollaan koko päivä toimessa, ehditään tuskin 
syödä, ja muutamat varomattomat, jotka ovat 
tahtoneet kaikesta nauttia, huomaavat viikon 
kuluttua, että aivot eivät jaksa kaikkea sulat- 
taa. Täytyy valita. Sanoin »mestari» vanhasta 
tavasta, mutta naiset täällä ovat yhtä eteviä 
kuin miehet. Meillä on täällä esim. kirjailijat- 
taret Miss Buxton ja Miss Pagan j.n.e. Näin ei- 
len soman kohtauksen, kun vanha professori 
Bickerton kuunneltuaan kolme päivää ahkerasti 
neiti Buxtonin puheita, tuli ja sanoi: »hyvästi 
loistava tyttö» (splendid maid). Ja esitelmät 
eivät olekaan pääasiana vaan yhdessäolo. Täällä 
on ilmassa ihmeellinen suuri henki, pikkumai- 
nen kritikki on poissa, täällä ollaan ystäviä, 
veljiä ja sisaria kaikkien kanssa, täällä tun- 
n e t a a n  so todeksi. Kaikki suru ja pessimis- 
mi on kauaksi karkotettu, täällä eletään kuin 
lapset uudessa maailmassa, jollaista kenties on 
onnellisimmissa  unelmissaan  aavistanut. 

»Skotlannista on 20 jäsentä, niiden joukossa 
eloisa ylisihteeri, Hollannista 15. Skotlantilai- 
silla on oma talo Edinburgissa, jonka ne ovat 
saaneet seuraavalla tavalla. Kaksi henkilöä an- 
toi koko summan ja jäsenet maksavat määrä- 
tyn erän joka kuukausi korkoihin ja jos jää jo-
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tain ylitse, niin ostetaan sillä osake, ja niin vä- 
hentyy velka alituisesti. 

»Suljen kirjeeseen Annie Besantin puheen, 
joka luettiin ensimäisessä kokouksessamme. 
Meillä on täällä harvinainen puheenjohtaja, 
Mr. Dunlop, jolla on ymmärrystä kaikkia koh- 
taan. Hän sanoi eräänä päivänä leikillisesti, 
yleisestä veljeydestä ja ykseydestä puhuttaes- 
sa, että meidän ei tarvitse odottaa sen täydel- 
listä toteuttamista kuudenteen juurirotuun asti, 
se voitaisiin jo meidän nykyisenä elinaikanam- 
me toteuttaa ja niinkuin hän tunsi, niin mekin 
tunsimme tässä piirissä. 

»Nyt näen, kuinka suuri merkitys on tällai- 
sella kesäkoululla, kansainvälisellä, ja kuinka 
voimakkaasti se vaikuttaa jokaiseen yksityiseen 
jäseneen. Nyt käsitän myös, kuinka suuren 
edesvastuun ottaa päällensä se, joka kokee on- 
nea saada olla tällaisessa mukana. Mr. Dunlop, 
Mr. Lazenby ja Mrs. Leisenring ovat tämän aat- 
teen omaksuneet vakavuudella, rakkaudella ja 
kestävyydellä. Siksi on siitä koitunut niin siu- 
nauksellinen tulos. Ensimäisenä kesänä oli vain 
joku kymmenkunta kokoontuneena, toisena ke- 
sänä 88 ja nyt yli 300. Vanhat tulevat takaisin, 
ne eivät voi vastustaa, ja uusia tulee lisää. Kas 
siinä, minkä siunauksen heidän epäitsekäs 
työnsä ori tuottanut. 

»Koska rautatielakko on päättynyt, voimme 
toivoa saavamme huomenna kuulla Mr. Sin- 
nettiä. Frans Hartmann jäi tulematta, makaa 
sairaana reumatismista». M. S. 1911:255—257, 

Syyt, miksikä ei meidän suomalaisista kesä- 
kursseistamme tähän saakka vielä ole tullut mi- 
tään, ovat olleet kahta laatua: ensiksi on tie- 
donanto niistä tapahtunut niin myöhään, ettei 
osanottajia ole ehtinyt ilmottautua tarpeellinen 
määrä, ja toiseksi on huomattu hankalaksi pi- 
tää niitä täälläpäin. Nämä vaikeudet on voitet- 
tavissa, jos kurssit päätetään varhemmin ja jos 
niitä toimeenpannaan muualla. Niinpä taasen 
olemme tuumineet, että teosofiset lomakurssit 
olisi pantava toimeen ensi kesänä juhannuksen 
aikaan, ja paikaksi valittaisiin joku kaunis seu- 
tu Hämeessä tai Savossa. 

Tehdessään kesäsuunnitelmia an halukkaat 
osanottajat siis voivat varata itselleen pari viik- 
koa kursseja varten juhannuksen tienoilla. Ja 
paikan suhteen teen seuraavan kysymyksen Tie- 
täjän lukijoille: 

Kuka tuntee semmoisen sopivan paikan Hä- 
meessä tai Savossa, jossa olisi yksi suurempi 
talo päämajaksi ja pienempiä taloja toisia yö- 
vieraita varten? Järvi pitäisi olla ja veneet ja 
hauskoja kävelypaikkoja ja kaunista luontoa. 
Leipää, voita, maitoa, perunoita ja vihanneksia 
pitäisi ol]a runsaasti saatavissa. Emännän toi- 
simme mukanamme ja kaikki söisivät yhdessä 
päämajassa. Kokoukset pidettäisiin poutapäi- 
vinä ulkosalla ja sateen sattuessa päämajassa. 
Tilaa pitäisi olla arviolta noin 50 hengelle. 

Vastauksia tähän kysymykseen odotan osot- 
teella  »Teosofiset kesäkurssit, Äggelby.»  1912:9, 

T e o s o f i s e t  k e s ä k u r s s i t .  Tammikuun 
numerossa tekemäämme kysymykseen kesä- 
kurssien paikan suhteen on saapunut neljä vas- 
tausta.    On tarjottu paikkoja Tampereen lähel- 
 

lä, Pälkäneellä, Kuopion seuduilla ja Joensuus- 
ta eteläänpäin Rääkkylässä. Viimemainittu tar- 
jous on epäilemättä edullisin, vaikka samalla 
etäisin. Olimme ajatelleet Hämettä tai Savoa, 
mutta miksei voisi ajatella Karjalaa? Tuleehan 
kesäkurssien paikka vaihtumaan, jos kerran 
kurssit tulevat tavanomaisiksi. Milloin voivat 
olla Hämeessä, milloin Pohjanmaalla, Satakun- 
nassa tai Uudellamaalla. Ehkä Karjalasta, lau- 
lajien ja tietäjien kotimaasta, olisi hyvä alottaa. 
Toivottavasti voimme ensi (huhtikuun) nume- 
rossa antaa tarkemmat  tiedot.  1912:149—150, 

T e o s o f i s e t  k e s ä k u r s s i t .  Nämä kurs- 
sit tulevat nyt pidettäviksi Karjalassa kohta ju- 
hannuksen jälkeen. Lähempiä tietoja annetaan 
Tietäjän ensi numerossa, joka ilmestyy touko- 
kuun lopulla. 1912:199, 

Ensimäiset teosofiset kesäkurssimme pidetään 
tänä vuonna Karjalassa, agronomi Luikon »Or- 
pola» nimisellä maatilalla Kiteen pitäjässä Pu- 
hoksessa noin 70 km. laivamatkan päässä Joen- 
suusta etelään. Kurssit alkavat torstaina ke- 
säkuun 27 p:nä ja kestävät heinäkuun 7 p:ään. 
Jottei matkan pituus estäisi ketään halukasta 
saapumasta kursseihin, on taloudellinen puoli 
järjestetty seuraavasti: kurssimaksu on Smk. 
30:—; maksu asunnosta ja ruoasta korkeintaan 
Smk. 25:—, yhteensä Smk. 55:—. (Oulunkylässä 
olisivat samat maksut tehneet yhteensä Smk. 
70:—, kuten vanhoista Tietäjän vuosikerroista 
näkyy.) Näihin menoihin on sitten vain lisät- 
tävä matkakustannukset. 

Kursseihin ilmottautuminen tapahtuu ennen 
kesäkuun 15 p:ää ja seuraavalla tavalla: 

1) samalla kun minulle ilmottaudutaan, lähe- 
tetään kurssimaksu Smk. 30:—. Mukavinta on 
lähettää postiosotus P. E:lle, os. Äggelby, ja sii- 
hen kirjottaa ilmotuksensa; 

2) toinen ilmotus on tehtävä herra J. A. Tu- 
kiaiselle, os. Joensuu. Herra T. on Joensuun 
teosofisen looshin puheenjohtaja ja antaa au- 
liisti itsekullekin kursseihin osaaottajalle kir- 
jeellisesti tarkemmat tiedot kulkuväylän y.m. 
suhteen. Joensuusta pääsee nim. laivalla Pu- 
hokseen, mutta Kuopiosta, Mikkelistä y.m. päin 
pääsee mukavasti laivateitse matkan päämää- 
rään. 

Vielä pyydän huomauttaa, että olisi hyvä, jos 
itsekukin osanottaja voisi tuoda tullessaan fil- 
tin ja tyynyn ja vaikkapa lakanankin. 

Kesäkurssien tarkotus on tutustuttaa teoso- 
feja toisiinsa, samalla kun pääsevät osallisiksi 
niistä syvemmistä näkökannoista, joita on 
maamme teosofisen liikkeen johtohenkilöillä. 
Kaikille osanottajille lähetetään ajoissa seikka- 
peräinen ohjelma. 

Toivokaamme, että ensikesäiset teosofipäivät 
kaikin puolin onnistuvat ja vaikuttavat nosta- 
vasti ja kasvattavasti osanottajiin! 1912:204—205, 

Teosofiset kesäkurssimme muodostuivat mi- 
nulle erittäin mieluisaksi ja opettavaiseksi ko- 
kemukseksi. Olen usein kysynyt itseltäni, mi- 
ten voisi toisille antaa sitä teosofista vakaumus- 
ta, mikä itsellä on: »kuinka voisi teosofisen 
hengen herättää ihmisissä? Kuinka voisi heitä 
herättää ajattelemaan? Kuinka voisi saada hei- 
tä innostumaan teosofisten ihanteiden puolesta?
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Kuinka he voisivat oppia käytännöllisesti mie- 
tiskelemään? Kuinka he voisivat edistyä teo- 
sofisissa tiedoissa? Kuinka he voisivat kokea 
teosofista veljesrakkautta? Kuinka he voisivat 
oppia tekemään teosofista työtä?» Ja olen aina 
tuntenut, että julkiset luennot eivät vastaa näitä 
kaikkia tarkotuksia. Viime talvena pysyinkin 
pitämättä omia luentoja. Halusin tehdä muuta 
työtä ja samalla odottaa, selviäisikö tuo kysy- 
mys. Julkiset luennot ovat tietysti paikallaan 
omaa tarkotustaan varten; niiden avulla heräte- 
tään mielenkiintoa teosofiaan suuressa yleisös- 
sä. Mutta ne eivät kasvata yksilöä. Ne ovat juh- 
latilaisuuksia — aivankuin »jumalanpalveluk- 
sia», — mutta ne eivät ole koulua. Kun tohtori 
Steiner kävi Helsingissä, ajattelin itsekseni: oli- 
sikohan tuo muoto — luentokurssien pitäminen 
ja jokailtainen esitelmä — se, jota olen etsinyt? 
Epäilemättä luentokurssi vaikuttaa paljon kas- 
vattavammin kuin julkinen luento, mutta sit- 
tenkin huomasin, että kysymyskokous, jossa 
Steiner vastasi kysymyksiin, oli paljon sisältö- 
rikkaampi kuin esitelmäsarja. Ja miksi? Sen- 
tähden, että siinä kuulijat pääsivät lähemmälle 
»opettajaansa». Se oli personallisempaa, välit- 
tömämpää. Ja se oli kuitenkin poikkeustapaus 
Steinerin ollessa täällä ja muuten minun kek- 
simäni. Ei siis Steinerinkään metodi eli menet- 
telytapa tyydyttänyt minua. Mutta nyt tein 
kesäkursseilla aivan uudenlaiset havainnot. 
Paitsi esitelmiä oli meillä siellä kysymysko- 
kouksia ja n.k. kuulustelukokouksia. Edellisiä 
oli joka toinen päivä, mutta joka päivä oli mil- 
tei pari tuntia kestävä kuulustelu. Siinä oli mi- 
nun vuoroni tehdä kysymyksiä ja velvottaa »op- 
pilaita» vastaamaan. Ja tämä jos mikään he- 
rätti heissä mielenkiintoa ja innostusta. Silloin 
näet kukin sai arvostella itsekseen — ja jotkut 
julkituoda, — kuinka hän asiasta ajatteli, ja 
lopulta tuli kaikinpuolinen valaistus. Osanotta- 
jat vakuuttivat yhdellä suulla, että niihin ko- 
kouksiin ei saattanut kyllästyä, vaikka välistä 
aivoja pakotti paljaasta ponnistuksesta. Minun 
täytyi siis tulla siihen johtopäätökseen, että 
kuta enemmän koulun tapaan teosofinen kasva- 
tustyö saadaan järjestetyksi, sitä suurempia tu- 
loksia siitä on. 

Ja nyt onkin alkanut selvitä tärkeä tulevai- 
suuden työ. Meidän on pantava pystyyn teo- 
sofinen kansanopisto. Ajatelkaamme oppilai- 
tosta, joka olisi auki määrättyinä kuukausina 
vuodessa ja jossa oppia annettaisiin erilaisissa 
teosofisissa aineissa: maailman uskonnoissa, fi- 
losofiassa, yliaistillisten tutkimusten, spiritismin 
ja salatieteen historiassa, nykyaikaisessa teoso- 
fiassa, astrologiassa y.m. »salaisissa tieteissä», 
kristinuskon alkuhistoriassa, uuden testamentin 
lukemisessa, kreikan, sanskritin ja englannin 
kielissä, yhteiskunnallisessa kysymyksessä, käy- 
tännöllisessä mietiskelyssä — mainitakseni joi- 
takuita aineita, jotka heti päähän pälkähtivät! 
Eikö semmoinen oppilaitos levittäisi siunausta 
ympärilleen? Eikö semmoinen kansanopisto 
olisi tarpeen vaatima ja tarkotustaan vastaava? 
Oi, sitä ei yksikään teosofi voi kieltää! Ja jos 
kysytte: onko meillä opettajavoimia, vastaan: 
on, ja että oppilaita olisi, siitä olen myös va- 
kuutettu. 

Kysymys on vain, kuinka asia on aineelli- 
sesti järjestettävä. Kansanopistossa olo tulisi 
näet liian kalliiksi oppilaille, jos heidän pitäisi 
kaikki kustantaa. Ei yksikään koulu eikä kan- 
sanopisto ole niin järjestetty. Oppilaiden maksu 
on päinvastoin niin pieni kuin mahdollista ja 
koulu pysyy pystyssä pääomilla tai avustuksilla 
(valtion tai yksityisten). Semmoiselle pohjalle 
on luotava teosofinenkin kansanopisto. Meidän 
on hankittava kokoon pääomia — ja kyllä ai- 
koinaan valtionapua   saadaan. 

Paikka meillä jo on valmiina, tämä Tuonen- 
kylämme. Seuramme »päämajaan» on kuuluva 
myös teosofinen kansanopisto eli korkeakoulu. 
Sentähden on nyt ensi tehtävä saada päämaja 
velattomaksi, sitten rakennettava lisärakennus 
oppilaita varten ja koottava joko kerrallaan tai 
vuotuisesti pääoma, jolla opettajia kustanne- 
taan. 

Missä ovat nyt rikkaat teosofimme? Lahj ot- 
takaa tuhansia ja kymmeniä tuhansia! Nyt tar- 
vitsee teosofia Suomessakin rahaa. 

Meidän täytyy miettiä tätä asiaa. Ehkä olisi 
hyvä perustaa jonkinlainen osuuskunta tai osa- 
keyhtiö, että vähävarainenkin voisi ottaa osaa 
kymmenillä markoilla. Arpajaisiahan tavalli- 
sesti toimeenpannaan kansanopistojen hyväksi 
— ehkä semmoinen keino tulevaisuudessa olisi 
mahdollinen; arpajaiset kerran vuodessa voisi- 
vat ehkä tuottaa mitä juokseviin menoihin tar- 
vitaan. Nyt tuskin vielä semmoisiin lupaa saa- 
taisiin. 

Kuten sanoin, kaikkien tosi teosofien täytyy 
miettiä tätä asiaa.  1912:250—252, 

K e s ä k u r s s i t  1912. selost. Juho P. [*Petä- 
jäniemi]    1912:288—293, 

V a i k u t e l m i a  t e o s o f i s i l t a  kesä- 
k u r s s e i l t a .  J. R. H:n selostus 1912:293— 
295, 

V a i k u t e l m i a  k e s ä k u r s s e i l t a .  J. S:n 
selostus 1912:295—296, 

K i r j e  y s t ä v i l l e  A m e r i k a s s a .  Anna 
A:n selostus kesäkursseista.  1912:297, 

Eräs Seuramme jäsen, joka oli mukana ke- 
säkursseilla Karjalassa, kirjottaa seuraavasti... 
ks opettaja 1912:408—414, 

Sivuseinällä oli muutamia kesäkursseissa käy- 
tettyjä herätysmietiskelylauseita.  1913:55, 

K e s ä k u r s s i t    E n g l a n n i s s a .     1913:105, 

KESÄKURSSIMME  TÄNÄ  VUONNA. 

Olimme ajatelleet, että teosofiset kesäkurssit 
pidettäisiin tänä vuonna elokuussa Viitasaarel- 
la, jolla paikkakunnalla eräs aatteemme inno- 
kas ystävä oli tarjonnut meille huvilansa käy- 
tettäväksi. Mutta kun sitten tuli varma tieto 
Mrs. Besantin käynnistä Suomessa juhannuksen 
tienoilla ja kun päätettiin siirtää Teosofisen 
Seuran vuosikokous samoihin aikoihin, on meil- 
le ehdotettu, että kesäkurssitkin pidettäisiin 
T. S:n vuosikokouksen ja Mrs. Besantin käyn- 
nin yhteydessä, koska silloin maaseutulaiset 
voisivat yhdellä matkalla ottaa osaa kaikkiin 
näihin merkkitilaisuuksiin. Koska mielestäm- 
me ehdotus on järkevä, olemme päättäneet pi- 
tää tämänvuotiset kesäkurssit täällä Tuonenky-
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Iässä heti vuosikokouksen ja presidentin vierai- 
lun jälkeen (ennen emme voi niitä pitää, koska 
Tukholman kongressi kesäkuun 15—18 p:nä vaa- 
tivat allekirjottaneen y.m. läsnäoloa Ruotsissa). 
Vuosikokous, Mrs. Besantin käynti ja kesäkurs- 
sit tulevat yhteensä kestämään kaksi viikkoa, 
joten ne henkilöt, jotka tahtovat kaikessa olla 
läsnä, tulevat asumaan Tuonenkylässä 14 päi- 
vää ja saavat sen mukaan järjestää lomansa. 
Aivan varmaa tietoa päivistä emme vielä voi an- 
taa, mutta otaksumme kokousten alkavan 
kesäkuun 21 p:nä. Kurssimaksu, johon on luet- 
tuna vapaa asunto ja ruoka kahden viikon ai- 
kana, tulee olemaan hengeltä Smk. 75:— (tätä 
summaa ei voi vielä aivan määrätä; ehkä se 
nousee jollain markalla). Jokaista 20 osanotta- 
jaa kohti myöntää allekirjottanut yhden vapaa- 
paikan jollekin varattomalle teosofille, joka on 
tunnettu innokkaaksi asianharrastajaksi ja 
työntekijäksi. 

Kesäkursseihin osanottajien tulee ilmottautua 
allekirj ottaneelle, os. Äggelby, ennen toukokuun 
1 p:ää; rahaa ei tarvitse silloin vielä lähettää. 
— Ohjelmasta annetaan tieto myöhemmin. 

Tuonenkylässä, maaliskuun 4 p:nä 1913. Pekka 
Ervast. 1913:159, 

MRS.  BESANT,  TUKHOLMAN KONGRESSI 
JA   KESÄKURSSIT. 

Kansainvälinen teosofien kongressi pidetään 
Tukholmassa kesäkuun 15—18 p:nä. Se on avoin 
Teosofisen Seuran jäsenille kymmenen kruunun 
osanottomaksusta. Suomalaiset jäsenet, jotka 
aikovat ottaa osaa kongressiin, pyydetään ilmot- 
tautumaan suomalaiselle ylisihteerille ennen 
toukokuun 15 p:ää ja samalla lähettämään hä- 
nelle yllämainittu kokousmaksu (Smk. 14:—). 
He saavat sitten ajoissa asianomaiset osanotto- 
kortit,   kukin omalle nimelleen. 

Kongressia johtaa Teosofisen Seuran presi- 
dentti Mrs. Annie Besant. Koska tämmöinen 
kokous on harvinainen juhlatilaisuus, johon 
osanottajia kokoontuu suurissa joukoissa eri 
maista, on toivottavaa, että Suomestakin lähte- 
vät Tukholmaan kaikki, joille matka on mah- 
dollinen ja jotka edes jonkun verran ovat kie- 
litaitoisia. Kokouksen virallinen kieli on eng- 
lanti. Kongressin jälkeen Mrs. Besant pitää 
neljä luentoa käsittävän esitelmäsarjan. 

Juhannusaattona Mrs. Besant saapuu Helsin- 
kiin viipyen Suomessa pari päivää. 25 p:n illaksi 
järjestetään ehkä julkinen luento Helsingissä, 
ollen tämä ainoa tilaisuus, jolloin ulkopuoliset 
voivat kuulla Mrs. Besantia. 26 p:nä vieras mat- 
kustaa Köpenhaminaan ja Englantiin. 

Jos ilmottautuu riittävästi osanottajia, alka- 
vat Tuonenkylän kesäkurssit 27 p:nä. Osanot- 
tajiksi niihin voivat myös ilmottautua vakavat 
teosofian harrastajat olematta jäseniä. Kurssi- 
maksu on Smk. 30:—, asunnosta maksetaan Smk. 
10:— ja ruuasta Smk. 30:—. Helsingissä asuvat 
ja muutkin, jotka niin haluavat voivat itse huo- 
lehtia asunnostaan tai rimastaan tai molemmis- 
ta. Ilmottautuminen on tapahtuva ennen tou- 
kokuun 1 p:ää. Samalla on mainittava, halu- 
taanko asunto ja ruokaa. 1913:213—214, 

Teosofiset kesäkurssit pidetään tänä vuonna 
Tuonenkylän päämajassa täällä Oulunkylässä. 
Ne alkavat kesäkuun 27 p:nä ja kestävät kuten 
viimekin vuonna 10 päivää, loppuen heinäkuun 
6 tai 7 p:nä. Kurssimaksuista y.m. katso viime 
Tietäjän numeroa. Osanottajaksi voi ilmottau- 
tua kesäkuun  1 p:ään saakka. 1913:220, 

K e s ä k u r s s e i s t a  huomautamme aatteen 
harrastajia ja T. S:n jäseniä. Voisivathan looshit 
kustantaa jonkun jäsenensä niihin osanottajaksi. 
Tarjotaanhan niissä erinomainen tilaisuus hen- 
kiseen kasvuun ja älylliseen syventymiseen. 
Tänä vuonna ohjelma tulee monipuolisemmaksi 
kuin viime kesänä. Paitsi yhteisiä meditatsio- 
nihetkiä, kuulustelu- ja kysymyskokouksia, saa- 
daan kuulla luentoja P. E:ltä, V. Palomaalta, 
V. H. Valvanteelta ja A. Saarniolta. Palomaan 
luentosarjan aineena on K a s v a m i n e n  ja 
Karma, V. H. V:n N y k y a i k a i n e n  tie- 
de ja o k k u l t i s m i .  A. Saarnio puhuu Vel- 
j e y s a a t t e e n  t o t e u t t a m i s e s t a  v e 1- 
j e y s p a n k i n  avulla ja sen johdosta kes- 
kustellaan.  1913:260, 

T e o s o f i s i a  l o m a k u r s s e j a  pidetään 
Saksassa ------------ 1913:260, 

T o i s e t  t e o s o f i s e t  k e s ä k u r s s i t  
J—o   P.   [*Petäjäniemi]    selostaa   1913:295—299, 

T e o s o f i s i l l a  k e s ä k u r s s e i l l a .  Se- 
lostus, kirj. nimim. Läsnäollut. [*ote]: Kesä- 
kurssien ohjelmiston ytimenä olivat Pekka Er- 
vastin 5 luentoa. Kauttaaltaan henki niissä vas- 
taamme hänen syvä, hedelmällinen, kokenut 
henkensä. P. E. voi olla varma siitä, että hän 
tuolla lyhyellä ajalla voitti monen luottamuk- 
sen ja tieto siitä, että useat ihmiset luottavat 
entistä enemmän häneen, ja siihen mitä hän 
itse totuutena pitää, tuottakoon hänelle iloa 
uranaukaisijan tehtävää täyttäessään. Vaikea 
on tehtäväsi, ystävämme, vaikea ja vastuunalai- 
nen. Se on painava taakka, jota kannat. Mitä 
me olemme tehneet sitä huojentaaksemme? 
Olemmeko vielä edes osanneet antaa arvoa sille 
työlle, jota teet? Ja me nuoret, meille Sinä olet 
ollut enemmän kuin kenellekään muille. Me 
tahdomme Sinua enemmän rakastaa ja meidän 
osaksemme tulee olla Sinun uskollisia työtove- 
reitasi ja työsi jatkajia. Kukapa meistä ei olisi 
toivonut, että yhdessäoloa olisi jatkunut kauem- 
min, viikkoja, jopa kuukausiakin.  1913:302—307, 

S a k s a n  t e o s o f i s e t  l o m a k u r s s i t ,  
jotka pidettiin — — — näkyvät onnistuneen 
sangen hyvin.   1913:359, 

Viime kesästä lähtien, jolloin kesäkursseilla, 
ajatus pantiin alulle, ovat muutamat teosofit 
pohtineet tuommoista ihannepankkia. ks pankki 
1914:49^51, 

Viime vuonna tähän aikaan elimme kaikki 
toivossa saada tervehtiä Mrs. Besantia vieraak- 
semme kesällä. Se toivo petti, mutta ihanam- 
paa vuosikokousta tuskin Suomen teosofit ennen 
olivat viettäneet. Tänä vuonna mielet eivät ole 
odotuksesta kiihtyneet. Kuitenkin on mahdol- 
lista, että Mrs. Besant saapuu Suomeen tänä 
vuonna; meillä on hänen lupauksensa, jos hän 
vain pääsee matkustamaan Intiasta. Jos onni 
on hänelle  suotuisa,  jättää hän  Intian maalis-
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kuussa ja saapuu Europpaan huhtikuussa. Vuo- 
sikokous meillä sitten on ehkä juhannuksen ai- 
kana taas ja sen yhteydessä kesäkurssit. 1914: 
51—52, 

Kesäkurssien ohjelma tänä vuonna taitaa tul- 
la entistä rikkaammaksi ja monipuolisemmaksi. 
Esitelmistä tiedän jo mainita rouva Tyyne Vuo- 
renjuuren esitelmät aineista »Suuria naisia» ja 
»Taideteosten ymmärtäminen»; V. H. V. on lu- 
vannut puhua kansan eepoksista, kosketellen 
tällä kertaa intialaista Mahaabhaarataa ja Raa- 
maajaanaa, babylonilaista Gilgameschla, Home- 
roksen ja Ossianin lauluja. Kesäkursseihin voi- 
vat ottaa osaa Teosofisen Seuran jäsenet ja 
meille tunnetut ei-jäsenet. Kokemus on osot- 
tanut, että teosofiseen ajatteluun perehtymättö- 
mät eivät kestä kurssien älyllisiä ponnistuksia. 
1914:102, 

T e o s o f i s e t  k e s ä k u r s s i t  S a k s a s s a .  
1914:195, 

Kesä on kynnyksellä. Taas lähestyvät suurin 
askelin Seuramme vuosikokous ja tavanmukai- 
set teosofiset kesäkurssit. Vuosikokous pide- 
tään, kuten viime vuonna, juhannuksena ja kä- 
sittää tällä kertaa neljä päivää. Sunnuntaina 
21 p:nä alkaa virallinen kokous jatkuen tiis- 
taina. Maanantaina ja tiistaina keskustellaan 
yhteisesti erilaisista käytännöllisistä y.m. teoso- 
fisista kysymyksistä. Sunnuntai-iltana on juh- 
lanäytäntö, jossa esitetään Maeterlinckin 3-näy- 
töksinen mystillinen draama B e a t r i c e .  Kes- 
kiviikkona, juhannuspäivänä, on aamupäivä 
omistettu Teosofisen Seuran vuosijuhlalle, ja il- 
lalla on Idän Tähden juhlakokous. Ohjelma 
molemmissa näissä kokouksissa on suunniteltu 
mahdollisimman eheäksi sekä taiteellisesti että 
teosofisesti. Ystävät ovat tilaisuudessa ole- 
maan mukana näytännössä ja juhlissa, mutta 
muihin kokouksiin ottavat ainoastaan Seuran 
jäsenet osaa. Toivottavasti osanotto tähän miel- 
täkiinnittävään kokoukseen tulee ainakin yhtä 
vilkkaaksi kuin viime kesänä, vaikkei meille 
nytkään ole suotu iloa nähdä Mrs. Besantia kes- 
kuudessamme. 

Heti vuosikokouksen perästä alkavat kesä- 
kurssit. Niihinkin toivon oikein runsasta osan- 
ottoa. Mainitsin jo maaliskuun Tietäjässä rva 
Vuorenjuuren ja V. H. V:n esitelmistä. Nyt 
voin lisätä, että opettajatar nti Helmi Jalovaara 
tulee pitämään kaksi esitelmää aineesta Kas- 
v a t u s k y s y m y s  ja t e o s o f i a  tehden 
pari käytännöllistä ehdotusta kasvattajille ja 
opettajille. Nti J. sai sysäyksen viime vuoden 
kesäkursseissa ja esiintuo nyt tulokset talvi- 
sista kokeiluistaan ja mietiskelyistään. Omasta 
puolestani tulen koskettelemaan kasvatus- ja 
itsekasvatusproblemeja mystilliseltä kannalta. 
Puhun nimittäin niistä kehityslinjoista, joita 
pitkin inhimillistä sielua ammoisista ajoista 
saakka on erilaisissa vihkimyskouluissa kasva- 
tettu. Luon silmäyksen vanhan ajan mysterioi- 
hin, kalevalaiseen ja kristilliseen järjestelmään. 

Ilmottautumisesta kesäkursseihin puhutaan 
toisessa paikassa tätä lehteä.   1914:197—198, 

TEOSOFISEN   SEURAN   SEITSEMÄS 
VUOSIKOKOUS   JA   KOLMANNET 

KESÄKURSSIT. 

Suomen T. S:n vuosikokous pidetään Tuonen- 
kylässä kesäkuun 21—24 p:nä. Teosofiset kurs- 
sit alkavat vuosikokouksen jälkeen kestäen ai- 
nakin heinäkuun 5 p:ään. Näiden kokousten 
ohjelmasta on mainittu osastossa T o i m i t t a -  
jalta. 

Ilmottautuminen kesäkursseihin on tapahtuva 
allekirj ottaneelle ennen kesäkuun 10 p:ää. 
Kurssimaksu on Smk. 30:—. Osanottaja, joka 
haluaa asua Tuonenkylässä, maksaa asunnos- 
taan sekä vuosikokouksen että kesäkurssien ai- 
kana yhteensä Smk. 10:—. Vuosikokouspäivinä 
tarjotaan ruokaa Piippalassa annoksittain eri 
maksua vastaan, mutta kesäkurssien aikana voi 
kurssilainen syödä kaikki ateriansa Piippalassa 
maksamalla kerta kaikkiaan Smk. 25:—. Ilmo- 
tuksessa on mainittava, haluaako osanottaja 
asunnon ja ruuan. Kurssimaksu on, jos mahdol- 
lista, lähetettävä ilmottautuessa, muut maksut 
suoritetaan  perillä. 

Sekä kurssilaisia että niitä, jotka maaseudul- 
ta saapuvat ainoastaan T. S:n vuosikokoukseen, 
pyydetään tuomaan mukanaan tyynyt, peitteet, 
lakanat ja pyyhinliinat.  1914:237. 

T u o n e n k y l ä n  k e s ä k u r s s i t .  Sen li- 
säksi, mitä »Toimittajalta» otsakkeen alla on 
sanottu näiden ohjelmasta, voimme vielä mai- 
nita, että Veikko Palomaa tulee pitämään kaksi 
luentoa seuraavista aineista: 1. Katsaus sielu- 
elämän salakammioihin. 2. Karmallinen ia 
astrologinen kohtalo.  1914:249, 

K e s ä k u r s s i e n  m i e t i s k e l y h e t k i .  
Ystävämme H. K. kirjottaa: ----------- — 1914:251, 

Kohta vuosikokouksen päätyttyä alkoivat ke- 
säkurssit, joihin osanotto tänä vuonna niinikään 
oli pienempi kuin viime vuonna. Siitä huoli- 
matta ks Marjatan rengas 1914:257—258, 

Kesäkursseilla muodostui ks Marjatan ren- 
gas  1914:311, 

Yksi ja toinen lukija lienee odottanut tietoja 
ensi kesän teosofisesta vuosikokouksesta ja ke- 
säkursseista, mutta kuka voi nykyisenä aikana 
aivan varmasti määrätä mitään edeltäpäin? 
Ajattelen vain hiljaisuudessa omasta puolestani, 
että ehkä elokuulla voisimme kokoontua taas 
niinkuin  ennenkin...   1915:152, 

TEOSOFISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 
JA KESÄKURSSIT. 

Suomen Teosofisen Seuran kahdeksas vuosi- 
kokous pidetään tänä vuonna hallinnon ja 
looshien yhteisestä päätöksestä M i k k e l i s s ä  
kesäkuun 24—27 p:nä. Juhannuspäivän aamul- 
la alkaa virallinen kokous ja samana päivänä 
vietetään T. S:n vuosijuhla. Sunnuntaina 27 
p:nä on Idän Tähden juhla. 

Kesäkursseja arvattavasti ei pidetä tänä 
vuonna, ellei vuosikokouksessa runsaasti osan- 
ottajiksi ilmottautuvien toivomus saisi asiain 
menon sille tolalle kääntymään. Mutta kaikissa 
tapauksissa pitää allekirjottanut vuosikokouk- 
sen    aikana    ja    jälkeen   luentosarjan   aineesta
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»Jumaläidin mysterio» (ihmisen olemus eri ta- 
soilla uudelta kannalta katsottuna) erityistä 
ovirahaa  vastaan. 

Ohjelmasta, asunnoista, j.n.e, annetaan lähem- 
piä tietoja kutsumuksessa, joka ensi kuussa jae- 
taan jäsenille. 

Looshien tai yksityisten jäsenten mahdolliset 
ehdotukset sääntöjen muutoksiin tai keskuste- 
lukysymyksiin ovat lähetettävät tämän kuun 
ajalla allekirjottaneelle, hallinnon puheenjohta- 
jalle. 

Toivottavasti osanotto vuosikokoukseen tulee 
lukuisa ja vilkas, nykyisten olojen ahtaudesta 
huolimatta. Eivätköhän looshit kykenisi kus- 
tantamaan edes yhden edustajan kukin paitsi 
niitä, jotka omilla varoillaan matkustavat? 
Useilta paikkakunnilta onkin luvattu useampia 
osanottajia. P e k k a  E r v a s t  S. T. S. yli- 
s i h t e e r i ,  o s o t e :  Ä g g e l b y .  1915:253— 
254, 

Heti vuosikokouksen päätyttyä pidin yhdek- 
sän luentoa ja yhden kysymyskokouksen käsit- 
tävän sarjan aineesta »ihmisen sukupuolinen 
olemus»  ks P. E. VII  1915:260—261, 

T e o s o f i s e n  S e u r a n  v u o s i k o k o u s  
— — — Kesäkurssien tapaisia pidetään mah- 
dollisesti vuosikokouksen jälkeen Savonlinnas- 
sa, jos osanottajia niihin vuosikokouksessa il- 
maantuu,  ks P. E. VII  1916:239,  1917:395, 

Ensimäisinä kesäkursseilla Kiteellä 1912 pu- 
huin seikkaperäisemmin Suomen tulevasta itse- 
näisyydestä ja koskettelin sen okkultishistorial- 
lisia syitä. Silloisissa kuulijoissani herätin sa- 
noillani suurta innostusta ja uskoa. Kesäkurs- 
seilla 1913 pidin sittemmin painetut esitelmäni 
Suomen Kansallishaltiasta (josta myös olin pu- 
hunut Tukholman europpalaisessa teosofisessa 
kongressissa samana vuonna) ja uudistin yksi- 
tyisesti ennustukseni tulevista tapahtumista 
------— 1918:19—24, 

Vuosikokouksen jälkeen aiotaan toimeenpan- 
na tavanmukaiset kesäkurssit, joissa ks P. E. 
VII 1918:99, 

Maanantaina 10 p:nä alkoivat teosofiset ke- 
säkurssit. Niissäkin oli osanottajia verrattain 
runsaanpuoleisesti, kolmattakymmentä vaki- 
tuista ja monta tilapäistä esitelmissäkävijää. 
Esitelmiä olikin useista aineista. Herra 
A. A. Saarnio puhui kahdessa erässä Suomen 
kansan historiallisesta tehtävästä, herra 
V. H. Vaivanne luonnonvertauskuvakielestä, 
herra J. K. Hannula Johanneksen evankeliu- 
min mystillisestä sisällyksestä (kaksi esitel- 
mää), maisteri Hugo Vaivanne vanhasta india- 
laisesta vedaantafilosofiasta ja sen suhteesta 
nykyiseen teosofiaan, opettajatar neiti Helmi 
Jalovaara naisasiasta ja teosofiasta. Neiti Jalo- 
vaara piti sitäpaitsi innostavan ja herättävän 
puheen uudesta kasvatusjärjestelmästä ja uusis- 
ta kouluista, ja puhetta seuraavassa keskuste- 
lussa oltiin yhtä mieltä siitä, että neiti Jalo- 
vaaran pitäisi yrittää uutta koulua ja ainakin 
kirjottamalla ja puhumalla tehdä propagandaa 
sen aatteen puolesta. Muodostettiin vapaaeh- 
toinen kannatusyhdistys neiti Jalovaaran työn 
taloudelliseksi tukemiseksi ja tuotti se jo toista 
tuhatta markkaa vuotuisissa sitoumuksissa. 
 

Minä pidin seitsemän luentoa kurssien aikana, 
niistä viisi Suonien deevasta nykyhetkellä. 
Nämä deeva-luennot, jotka poikkesivat taval- 
lisista käsityksistä teosofein suhteesta sotaan 
y.m. kysymyksiin, tekivät nähtävästi kuulijoi- 
hin syvän vaikutuksen. Kuudes luento koski 
ihmissielun kalleutta (Matt. 17:26), seitsemäs 
kreikkalaista ja suomalaista mytologiaa. 

Kursseihin kuului myös pari kuulusteluko- 
kousta herra Väinö Valvanteen johdolla ja kol- 
me kysymyskokousta, joissa vastasin kirjalli- 
siin kysymyksiin. 

Eräässä kurssiluennossa koskettelin Teosofi- 
sen Seuran työtä. Seuran työ on pysyvä tek- 
nillisesti teosofisena eikä sitä saa sekottaa min- 
käänlaiseen valtiolliseen tai yhteiskunnalliseen 
puuhailuun. Yksityiset jäsenet tuovat taas teo- 
sofisen elämänymmärryksensä elähyttävänä, va- 
laisevana, jalostavana voimana mukaansa ku- 
kin omaan työhönsä. Täyttäköön vain jokainen 
uskollisesti ne tehtävät ja velvollisuudet, mitkä 
hän on päällensä ottanut mitkä karma on hä- 
nelle antanut, ja olkoon hän niiden täyttämi- 
sessä teosofi. Toisen velvollisuus on täynnä 
vaaroja. Nuoret teosofit ajattelevat usein, että 
heidän pitäisi tehdä jotain teknillisesti teoso- 
fista työtä, esitelmöidä, kirjottaa j.n.e. Mutta 
he erehtyvät luullessaan, että esitelmöiminen ja 
kirjottaminen olisi työtä, johon kuka tahansa 
kykenee. Päinvastoin sekin työ vaatii erityisiä 
lahjoja ja kykyjä. Muutamat ovat siihen kut- 
sutut ja he kyllä löytävät tiensä ennemmin tai 
myöhemmin. Sama on laita esim. poliittisen 
toiminnan. Kuinka paljon pahaa onkaan saa- 
nut aikaan se harhaluulo, että kuka tahansa 
kykenee politiikkaan! Axel Oxenstjerna tosin 
sanoi pojalleen: »jospa tietäisit poikani, kuinka 
vähän viisautta tarvitaan maailmaa hallitse- 
maan», mutta hänen kokemuksensa ei ollut 
ilahduttava todistus kansojen vaatimuksista ja 
»valtiomiesten»   tunnollisuudesta. 

Meidän pitäisi Teosofisessa Seurassa olla vii- 
saampia. Meidän pitäisi etsiä niitä, jotka to- 
della ovat kyvykkäitä ja halukkaita johonkin 
aatteelliseen, teosofiseen työhön, ja sitten avus- 
taa heitä! Kaikki todellinen työ tapahtuu yksi- 
löiden välityksellä. Joukot ottavat työhön osaa 
poistamalla aineelliset esteet niiden yksilöiden 
tieltä,  jotka   työtä tekevät. 

Sentähden olikin minulle personallisesti suuri 
ilo jo vuosikokouksessa todeta, että uusi uhrau 
tuvaisuuden henki oli hiipinyt Seuramme jäse- 
niin. Vuosikokouksessa tehtiin näet tärkeä ja 
kauas kantava päätös ensi vuoden verotuksen 
suhteen. Lisäverona otetaan joka jäseneltä 10, 
20 tai 30 markkaa vuodessa, riippuen kunkin 
varallisuudesta, aivan varattomien ollessa edel- 
leenkin oikeutetut pyytämään vapautusta. Tä- 
män lisäveron avulla pääsemme edes siihen, 
että saatamme korvata hallituksen työtä teke- 
ville jäsenille heidän aikansa ja vaivansa. Tä- 
ten syntyvistä varoista määrättiin nimittäin 
kuusituhatta markkaa vuodessa ylisihteerin 
käytettäväksi joko itseään tai apulaisiaan var- 
ten. 

Olen  kirjottanut   nämä   rivit  Honkaniemellä 
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lähellä Viipuria. Tulin tänne personallisissa 
tarkotuksissa kesäkurssien loputtua, mutta olen 
samalla pyynnöstä pitänyt täällä maalla yhden 
esitelmän ja Viipurin kaupungissa kaksi. Maa- 
perä tuntuu nykyään kasvavan otollisemmaksi 
teosofiselle elämänymmärrykselle. 1918:132—134, 

S u o m e n  T. S:n v u o s i k o k o u k s e n  jäl- 
keen tulee luultavasti pidettäväksi tavanmukai- 
set kesäkurssit, joiden ohjelmaan m.m. kuuluu 
pari luentosarjaa Pekka Ervastilta. Kurssit 
ovat T. 8:n jäseniä varten ja kestävät kesäkuun 
10—15 p:nä. Helsinkiläiset jäsenet, jotka eivät 
voi ottaa osaa kursseihin, voivat saapua ilta- 
luentoihin k:lo 7.  1919:160, 

Kesäkursseista ei tänä vuonna tullut mitään. 
Sen sijaan pidin tiistaina kesäkuun 9 p:nä neljä 
luentoa erilaisista kuolemanjälkeisistä asioista, 
jotka luennot ehkä vielä tänä vuonna ilmesty- 
vät kirjana, ks P. E. VII 1919:163, 

Kys. Eikö olisi mahdollista pitää useampi- 
viikkoiset teosofiset kurssit jossain rauhallisella 
maaseudulla? On kai paljon muitakin semmoi- 
sia yksinäisiä tien etsijöitä kuin minä, jotka 
haluaisivat tuntea  saman tien kulkijoita. 

Vast. Kesäkursseja on silloin tällöin pidetty, 
vuonna 1912 esim. kaukaisessa Karjalassa. Tal- 
viseen aikaan niitä varmaan olisi vaikea toi- 
meenpanna maaseudulla. Mutta jääköön kysy- 
mys Teosofisen Seuran hallituksen huomioon. 
Allekirjottanut ei toistaiseksi luennoi ollenkaan 
1919:287, 

Tarkat mietelmät teosofein ja Teosofisen Seu- 
ran tehtävästä esitin vuosikokouksen yhteydessä 
kesäkursseilla vuonna 1918. ks marttyyrit 1920: 
5—6, 

Niinpä kirjoitin ensimäisten teosofisten kesä- 
kurssien jälkeen v. 1912 saman vuoden Tietä- 
jän elokuun numerossa ks kansanopisto 1924: 
203—205, 

[♦Ensimäiset suomalaiset kesäkurssit] Ki- 
teellä 1912. Seuraavat kesäkurssit pidettiin pää- 
majalla 1913 ja 1914, Mikkelissä 1915. pääma- 
jalla 1918 ja 1919. ks P. E. VII Muutamia tie- 
toja  Suomen T. S. 1924:229—230, 

T e o s o f i s e t  k e s ä k u r s s i t ,  kirj. Annik- 
ki Reijonen  1926:90—92, 

V a l o m a j a n  t e o s o f i s e t  k e s ä k u r s -  
sit,   kirj.  Annikki Reijonen  1926:158—159, 

Ruusu-Ristin vuosikokouksesta helluntaina on 
eri kirjoitus tässä numerossa, joten minun ei 
tarvitse siinä viivähtää. Juhannuksen aikana 
herätettiin uuteen eloon teosofinen toiminta- 
muoto, joka seitsemän vuotta oli maannut pra- 
lajassa, kun nimittäin pidettiin kesäkurssit 
Kanneljärvellä, niinkuin toisessa paikassa leh- 
dessämme kerrotaan. Nämä kurssit tuntuivat 
osanottajissa, joita oli 50, herättävän siksi pal- 
jon mielenkiintoa ja vaikuttivat minuunkin 
personallisesti niin mieltävirkistävästi, että yh- 
dyn arkailematta siihen yleiseen toivomukseen, 
että tämmöisiä tilaisuuksia jatkuvasti ja sään- 
nöllisesti uudistuisi. Antavathan ne meille kä- 
sityksen ja aavistuksen siitä, mitä todellinen 
Ruusu-Risti-opisto voisi olla, ja ovathan ne sen 
ensimäisiä toteutumismuotoja. Ovathan ne myös 
 

pienoiskoossa sitä tietäjäkoulua, jota mysterio- 
opisto aina on ja jossa jotkut sielut löytävät it- 
sensä ja elämäntehtävänsä kansansa profeet- 
toina. 

Heinäkuun aikana olen — monen ystävänkin 
kehotuksesta — levännyt suuremmista töistä. 
Oli vähän puhetta siitä, että olisin käynyt ul- 
komailla, mutta tuuma raukesi, kun huomasin, 
että läsnäoloni eräissä paikoissa kontinentilla 
on tärkeämpi ensi vuonna. 1926:170, 

K e s ä k u r s s i t  V a l o n m a j a s s a .  kirj. 
K. T. 

[*Ote: Meidän Ruusu-Ristiläisten tehtävä 
on kasvattaa itseämme voimakkaiksi ja työky- 
kyisiksi. Näitten kesäkurssien tarkoitus olikin 
juuri kehittää meitä henkisesti. Meidän on opit- 
tava muodostamaan eri olemuspuoliamme käyt- 
tökelpoisiksi totuuden palvelukseen. Tämä oli- 
kin työohjelmamme näillä kesäkursseilla. Joh- 
tajamme kerrottua edellisistä kesäkursseista, 
joista ensimäinen oli pidetty v. 1912 myöskin 
Karjalassa 14 vuotta sitten ja viimeinen v. 1919, 
7 vuotta sitten, alkoi meidän varsinainen työm- 
me, joka juuri perustui ihmisen eri ruumiisiin 
eli olemuspuoliin. Johtajamme selitti meille ih- 
misen eri prinsiippejä, jonka jälkeen hän teki 
kysymyksiä, joihin jokainen sai vastata vuoro- 
tellen, kertoa omista kokemuksistaan ja yrityk- 
sistään. Ensimäinen kysymys oli: Mikä teoso- 
finen oppi on ollut suurimmasta merkityksestä 
teille? Saimme kuulla useita eri mielipiteitä. 
Useille oli jälleensyntymisen ja karman laki ol- 
leet tärkeimmät, toisille taas Jeesuksen käskyt 
ja niiden noudattaminen. Toinen kysymys koski 
teosofian vaikutusta itse elämäämme. Omitui- 
nen, selittämätön tunne vallitsi tämän kokouk- 
sen aikana. Kaikki kertoivat suoraan ja vilpit- 
tömästi omasta elämästään, jokainen tunsi, että 
nyt on puhuttava, kerrottava kaikki omat ereh- 
dyksensä ja toiselta puolen omat voittonsa sille 
henkilölle, joka niin hyvin ymmärtää heikom- 
pien veljiensä puutteet ja vaikeudet. Kolman- 
nessa kysymyksessä saimme selittää mitä olim- 
me voineet tehdä eetteriruumiimme eri olemus- 
puolien kehittämisessä ja viimeisessä kysymyk- 
sessä taasen, miten on käytännössä toteuttanut 
teosofista maailmankatsomusta. Unhoittumatto- 
man muiston ovat jättäneet nuo kokoukset, jol- 
loin saimme niin paljon oppia, oppia veljiltäm 
me ja ennenkaikkea johtajaltamme. Tuntui, 
kuin olisimme saaneet kokea jotain ihmeellistä, 
olimme päässeet niin paljon lähemmäksi Ruusu- 
Risti veljiämme. Nuo hetket liittivät meidät 
yhteen. 

Veli Hannula piti useita mielenkiintoisia esi- 
telmiä, puhuen omasta elämästään. Veli Juuti- 
lainen kertoili vanhojen suomalaisten kyvystä 
käyttää kasveja lääkintäaineina luetellen useita 
tällaisia lääkekasveja ja tauteja, joita niillä pa- • 
rannettiin. Veli Juutilainen oli nähtävästi pal- 
jon tutkinut vanhojen suomalaisten magiaa. 
Sitten saimme tilaisuuden kuulla Toivo Uuskal- 
lion puhuvan. ------------ Eräänä iltana puhui joh- 
tajamme paikkakunnan venäläisille saksaksi 
teosofisesta maailmankatsomuksesta yleensä. 
Ihmeteltävän hyvin hän hallitsee saksan kieltä. 
Innokkaasti  ja  täynnä  luottamusta  hän  puhui,
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saaden  kaikkien   kuulijoittensa  sydämet  helty- 
mään ja mielet innostumaan.]   1926:180—182, 

K e s ä k u r s s i t  ensi v u o n n a ,  kirj. M. 
1926:238, 

K e s ä k u r s s i t  T e r i j o e l l e .  Terijoelta 
saapui toimitukselle kirje, — liian myöhään eh- 
tiäkseen joulukuun numeroon, — jossa kehoi- 
tettiin viettämään Ruusu-Ristin johtajan syn- 
tymäpäivää siten, että päätettäisiin ja luvattai- 
siin liittyä ensi kesänä vietettäviin kesäkurssei- 
hin Terijoella. Näyttää todella siltä, että nuo 
ihanat kesäpäivät uudistuvat tänä vuonna Te- 
rijoella, ja odotamme, että sieltäpäin vielä kir- 
joitetaan kirje julkaistavaksi Ruusu-Ristissä. 
1927:40, 

Terijoen ryhmässä ajatellaan muuten suurella 
jännityksellä  tulevia  kesäkursseja.   1927:122, 

K e s ä k u r s s i t  täytyy tänä vuonna pitää 
elokuussa, sillä Ruusu-Ristin Johtaja aikoo työ- 
kauden loputtua heti kesäkuun alussa matkus- 
taa ulkomaille muutamaksi viikoksi. Kursseista 
puhutaan ja päätetään vuosikokouksessa. 1927: 
122, 

[*Ote vuosikokousselostuksesta: Kesäkurssit 
päätettiin pitää elokuussa Terijoella. Edellisenä 
kesänä olivat kurssit Valonmajassa jättäneet 
pysyvät merkit osanottajien sieluihin. Nyt osoit- 
tautui, että harrastus niihin oli tulemassa yhä 
suuremmaksi.]   1927:174—175, 

KESÄKURSSIT   1927. 

Ruusu-Ristin vuosikokouksessa pääsiäisenä 
päätettiin tänäkin vuonna pitää teosofiset ke- 
säkurssit, joihin voivat ottaa osaa Ruusu-Ristin 
jäsenet ja toiset asianharrastajat, jotka jonkun 
verran ovat perehtyneet teosofiseen filosofiaan. 

Kesäkurssit alkavat elokuun 1 p:nä, jatkuvat 
viikon ajan ja pidetään tänä vuonna Terijoella. 
Kurssimaksu on Smk. 100:— ja ylöspito (asunto 
ja ruoka) on päivässä Smk. 25:— kasvissyöjiltä, 
Smk. 30:— lihansyöjiltä. Kurssien opetuspuolta 
valvoo Ruusu-Ristin johtaja, taloudesta huoleh- 
tii rouva Maria Jerrman. Ilmoittautuminen 
osanottajaksi tapahtuu kirjeellisesti rouva 
Jerrmanille,   os.   Terijoki,   Rauhala. 

Toivotaan, että osanottajien lukumäärä tänä 
vuonna nousee vähintäin  sataan.  1927:177, 

R u u s u - R i s t i - k e s ä k u r s s i t  Terijoella 
elokuun 1—7 p:nä onnistuivat henkisesti katsoen 
vielä paremmin kuin viime kesäiset, vakuutti- 
vat monet osanottajat. P. E:llä oli päivittäin 
kaksi kuulustelu- ja keskustelukokousta, Han- 
nula piti kuusi lennokasta esitelmää, ja sitä 
paitsi oli kertaesitelmiä Annikki Reijoselta, 
Sven Krohnilta, Salomon Rantaselta ja Yrjö 
Törnqvistiltä; Rafael Ronimuksen näytelmästä 
»Tietäjätär» esitettiin prologi ja ensimmäinen 
näytös; soittoa (Väinö Lahti ja Piippa Heliö) ja 
välistä laulua (norjalainen Gulbranson) kuului 
päivän ohjelmaan; kerran oli radiokonsertti 
(insinööritoimisto L. Krohn), ja kurssit loppui- 
vat venäläiseen kysymysiltaan, jossa käytettiin 
saksan, englannin, ruotsin, venäjän ja suomen 
kieltä ja saatiin katsella nuoren tytön venäläis- 
tä  kansallistanssia.    Koko  ajan   suosi  kursseja 
 

mitä ihanin kesäilma ja osanottajat käyttivät 
joka lomahetkeä kylpeäkseen lämpimässä meri- 
vedessä ja loikoakseen rannan valkeassa hie- 
dassa.   1927:243, 

K e s ä k u r s s i t  on ensi kesänä suunniteltu 
pidettäviksi heinäkuun loppupäivinä — jatkuen 
mahdollisesti elokuun alkupäiviin — Jyväsky- 
län kauniissa maaseutukaupungissa Päijänteen 
rannalla. Kokouksia varten saadaan käyttää 
Jyväskylän Ruusu-Risti-Temppeliä, ja kaupun- 
gin asema Suomen sydämessä houkuttelee var- 
maan monin kerroin suurempia joukkoja saapu- 
maan kursseille kuin viime vuosina. Asiasta 
lähemmin vastedes. 1928:64, 

K e s ä k u r s s i t  pidetään Jyväskylässä heinä 
—elokuun vaiheviikolla. Vuosikokouksessa pää- 
tetään tarkemmin yksityisseikoista. Koska si- 
vullisetkin, s.o. ei-jäsenet ovat tervetulleita ke- 
säkursseille, voivat halukkaat ilmoittautua 
R-R:n johtajalle, os. Pilpala, ennen heinäkuun 
15 p:ää. R-R:n johtaja vastaa myös tiedustelui- 
hin.   1928:183, 214, 

K e s ä k u r s s i t .  Tämänvuotiset kesäkurssit 
pidetään Jyväskylän kaupungissa elokuun 1—8 
p:nä. Kesäkurssit alkavat tervetuliaisillanvie- 
tolla keskiviikkona elokuun 1 p:nä. Torstai- 
aamuna alkaa työ, jatkuen keskiviikkoiltaan 
seuraavalla viikolla. Kursseja johtaa kuten en- 
nenkin Ruusu-Ristin johtaja Pekka Ervast. Oh- 
jelmaan kuuluu myös P. E:n julkinen esitelmä- 
sarja aiheesta: I h m i s e n  r u u m i i l l i n e n ,  
s i e l u l l i n e n  ja h e n k i n e n  k e h i t y s ,  
sekä saarimatka Päijänteelle sunnuntaina 5 
p:nä, jos ilma on  suotuisa. 

Kurssit ovat avoinna sekä Ruusu-Ristin jä- 
senille, että muille asianharrastajille. Kurssi- 
maksu on Smk. 100:—, joka suoritetaan kurs- 
sien alkaessa. Julkisiin esitelmiin on eri ovi- 
raha. 

Asuntokysymyksen suhteen tarjoaa Jyväskylä 
kaupunkina monenlaisia etuja; jokainen voi 
oman mielensä mukaan järjestää tämän puolen 
asiasta. Niille^ jotka tyytyvät vaatimattomiin 
olchin, tarjoutuu tilaisuus yhteisasuntoon erääs- 
sä koulurakennuksessa, jolloin tyynyt ja peit- 
teet on tuotava mukaan. Näitä seikkoja koske- 
viin kyselyihin vastaa rouva Olga L o u n a s ,  
os. Jyväskylä. 

Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu niin- 
ikään osoitteella: rouva Olga Lounas, Jyväskylä. 
On hyvä ilmoittautua ajoissa, ainakin heinä- 
kuun 26 p:ään mennessä. 

Kesäkurssit ovat osoittautuneet tarkoitustaan 
vastaaviksi: ne opettavat, kehittävät ja virkis- 
tävät. 

Toivotaan tänä vuonna runsasta osanottoa. 
1928:216, 

K e s ä k u r s s i t ,  kirj. E. K. [*Eino Krohn] 
[* Otteita selostuksesta: Ruusu-ristin kesä- 
kurssit olivat elokuun alkuviikolla Jyväskylässä. 
Nämä olivat nyt kolmannet. Kaksi ensimäistä 
oli vietetty lähempänä luonnon helmaa Karja- 
lassa, ensimäinen Kanneljärven Valomajassa, 
toinen Terijoella. — — — Keskiviikkoiltana 
elokuun 1 p:nä klo 7 aloitettiin kesäkurssit pie- 
nellä illanvietolla temppelissä. ------------- Musiikki-
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esitysten jälkeen, joita suoritti J. Pohjanmies 
ja rouva Lundell, puhui johtaja kesäkurssien 
tarkoituksesta. Meissä ihmisissä, hän sanoi, on 
kaksi puolta, naisellinen ja miehellinen. Nai- 
selliseen pohjautuu meidän hartautta uhkuvat 
tunnelmamme, joille mielellämme antaudumme, 
mutta jotka ovat turhia, jollei niiden rinnalla 
ole miehellinen puoli, järkiperäinen, intellek- 
tuaalinen työ ja ponnistus. Näillä kesäkurs- 
seilla yhteisen ehjän tunnelman vallitessa yri- 
tämme kaikki ponnistaa ymmärtääksemme elä- 
män suuria kysymyksiä, ja siten niistä muodos- 
tuu tilaisuus, jossa annetaan ja saadaan. 

Seuraavana aamuna klo 9 avattiin kurssit 
totuuden pyhässä nimessä.    Työ alkoi. ------------ — 

Kuulustelukokouksissa (klo 9—11 a.p.) annet- 
tiin jokaiselle vuoron perään vastattavaksi seu- 
raavat kysymykset: Mikä Ruusu-Risti on, sen 
tehtävä, tarkoitus ja erikoisasema? Onko Ruusu- 
Ristin nykyinen organisatsioni hyvä, miksi? 
Mikä on tärkein henkinen tai psyykkinen koke- 
muksesi? Nämä kokoukset muodostuivat erittäin 
tunnelmarikkaiksi ja opettaviksi. Ensinnäkin 
ne asettivat jokaisen omakohtaisesti tarkista- 
maan ja selvittämään kantaansa näihin työllem- 
me niin tärkeihin kysymyksiin nähden, mutta 
sitten, ja tässä oli niiden huomattava tunne- 
puoli, ne opettivat meitä tuntemaan toisiamme, 
tuntemaan toistemme pyrkimyksiä, iloja ja su- 
ruja, vastoinkäymisiä ja voittoja. Tulimme näin 
hyvin lähelle toisiamme, niinkuin veljien sopii, 
ja saatoimme iloksemme huomata, kuinka pal- 
jon yhteistä meissä on, erilaisista elämän vai- 
heista huolimatta. 

Raamatuntutkimus (klo L,<>1—3) kohdistui 
Johanneksen ensimäiseen kirjeeseen ja Jakobin 
kirjeeseen.    Siinä  esitettiin paljon  kysymyksiä 
ja pohdittiin kristinuskon mysterioita.  —--------------  
Tämän keskustelun yhteydessä hän [*johtaja] 
myös puhui Jeesusta Kristusta koskevasta, ih- 
meellisestä näkemyksestään. Jeesus Kristus, 
hän kertoi, yritti muuttaa oloja hiukan helpom- 
miksi täällä, ottaa karman jonkunverran käsiin- 
sä, tulla karman herraksi tällä fyysillisellä ta- 
solla, niinkuin hän jo on alkanut olla sitä kuo- 
lemanjälkeisessä elämässä, — kaiken kuitenkin 
riippuessa siitä, missä määrin me ihmiset tah- 
doimme häntä tosi teossa seurata. 

Sitten vihdoin, last but not least, oli meillä 
viitenä iltana johtajan unohtumattomat esitel- 
mät aiheesta: Ihmisen ruumiillinen, sielullinen 
ja henkinen rakenne. Ensimäisen illan esitelmä 
oli nimeltä Elämän arvoitus. Se oli vakuuttava 
henkisen maailmankatsomuksen puolustus ma- 
terialismia vastaan, jossa viitattiin arvoituksiin 
ja ilmiöihin, joita aineelliseen nojautuva elä- 
mänymmärrys ei voi selittää. Seuraavassa esi- 
telmässä, Ruumiimme temppeli, esitti johtaja 
käsityksensä ihmisruumista vanhempana hen- 
gen luomana muotona kuin sielu, jolle tämä on 
annettu lainaksi ja jonka neuvoja noudattamalla 
se voi paljon oppia. Kaksi seuraavaa esitelmää 
koskivat jälleensyntymistä ja kuolemanjälkeistä 
elämää ja viimeinen ikuista elämää. Ihmi- 
sen henkiminuudet uppoutuvat eläinsieluun, 
jota Paavali nimittää lihaksi (sarks) ja joka saa 
käyttövälineeksi lainana ihmisruumiin. Tässä 
ruumiillisessa elämässä on hengen lunastettava 
 

sielu, joka tapahtuu jälleensyntymisen avulla. 
Lunastus on ikuisessa elämässä. Ikuinen elämä 
ei ole mitään kuolemanjälkeistä taivastilaa, 
niinkuin usein on väärin ymmärretty, vaan se 
on henkinen todellisuus, jota voimme kokea 
ajasta ja paikasta riippumatta, sillä se on näiden 
rajoitusten yläpuolella. Siihen pyrkimyksemme 
tähtää. Ennen ja jälkeen esitelmiä soittivat 
veljet J. Pohjanmies ja Helvi Leiviskä flyyge- 
lillä ja uruilla. 

Kurssien aikana tehtiin pari hyvää ja hauskaa 
aloitetta. Toinen oli adressi-anomus Suomen 
Yleisradiolle, jossa pyydettiin lähettämään 
radion kautta johtajamme sunnuntai-esitelmät. 
Tätä ajatusta varmaankin kaikki maaseutulaiset 
tervehtivät suurella riemulla. Ehdotettiinkin 
samalla, että ruusuristiläiset eri paikkakunnilla 
keräisivät tällaisia adresseja, jotka liitettäisiin 
yllämainittuun anomukseen. Toinen aloite kos- 
ki erikoisen kesäkurssikirjan laatimista, joka 
sisältäisi selostuksen jokaisista kesäkursseista, 
valokuvia niiltä sekä kunkin tunnuslauseen. 
— — — Nopeasti oli viikko vierähtänyt, niin- 
kuin aina, kun eletään keskitetysti onnessa. Sil- 
lä lausuakseni ajatukseni ja mielipiteeni, aina- 
kin omakohtaisesti: kesäkurssien tunnelma, 
perusta, jolle sen työ rakentui, oli onnen, sano- 
mattoman  onnen tunne.    E. K.]      1928:229—233, 

Keskustelua oli vielä kesäkursseista ja kan- 
sanopistokursseista, ja monet puhujat puolsi- 
vat Helsinkiä ensi kesäkurssien paikaksi. 1929: 
134, 

K e s ä k u r s s i t  herättivät vilkasta mieli- 
piteiden vaihtoa. Viime kesänä olivat Jyväs- 
kylän veljet luvanneet järjestää kurssit vast- 
edeskin kaupunkiinsa, mutta talven kuluessa oli 
Helsingissä kuulunut ääniä, jotka vaativat niitä 
pääkaupunkiin, joka nyt oli saanut tarvittavan 
keskuspaikan, oman temppelin. Keskustelussa 
jyväskyläläiset luonnollisesti puolustivat omaa 
kaupunkiaan, ja he saivat puoltajikseen helsin- 
kiläisiäkin. Johtaja kallistui Jyväskylän puo- 
lelle, koska sinne oli jo muodostunut voimakas 
henkinen voimapatteri, jota yhä enemmän oli 
syytä ladata. Voimankäytön kannalta tämä oli 
edullisinta. Mutta siinä tapauksessa, että olisi 
kaksi-kolmesataa innokasta sielua, jotka haluai- 
sivat »elää yhden viikon taivaassa», tehdä keski- 
tettyä ja uutteraa henkistä työtä viikon ajan, 
voitaisiin kurssit järjestää Helsinkiin. Loppu- 
tuloksena oli, että kesäkurssit pidetään tänäkin 
vuonna ensi elokuun alussa Jyväskylässä. 1929: 
145, 

K e s ä k u r s s e i s t a  päätettiin vuosikokouk- 
sessa, että ne tänä vuonna taas pidetään Jyväs- 
kylässä ja samoinkuin viime vuonna elokuun 
alussa (4—11 p:nä).    1929:178, 185, 

K e s ä k u r s s i t    192 9. 
Kurssit pidetään, kuten viimekin vuonna Jy- 

väskylän Ruusu-Risti-Temppelissä elokuun 4— 
11 p:nä, alkaen tervetuliais-illanvietolla sun- 
nuntaina elokuun 4 p:nä. Maanantai-aamuna al- 
kaa työ, jatkuen sunnuntai-iltaan 11 p:nä. Ke- 
säkursseja johtaa kuten ennenkin Ruusu-Ristin 
johtaja Pekka Ervast. Ohjelmaan kuuluu P. E:n 
julkinen esitelmäsarja aiheesta: R i k k a u s  
ja  k ö y h y y s ,   t e r v e y s  ja  s a i r a u s ,   tie-
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to ja t i e t ä m ä t t ö m y y s ,  r a k k a u s  ja 
k u o l e m a ,   y. m. 

Kurssit ovat avoinna sekä Ruusu-Ristin jä- 
senille, että muille asianharrastajille. Kurssi- 
maksu on Smk. 100:—, joka suoritetaan kurs- 
sien alkaessa. Julkisiin esitelmiin on eri ovi- 
raha. 

Olisi hyvä, jos asunnoista lausuisivat kurs- 
seille tulijat toivomuksensa. Jyväskylä tarjoaa 
kaupungin tavallisia etuja, joten jokainen voi 
saada tämän puolen asiasta mielensä mukaan 
järjestetyksi. Näitä seikkoja koskeviin kyselyi- 
hin vastaa R - R - T o i m i s t o ,  os. R u u s u -  
R i s t i - T e m p p e l i ,    J y v ä s k y l ä .  

Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu niin- 
ikään R-R-Toimistolle. On hyvä ilmoittautua 
ajoissa, ainakin elokuun 1 p:ään mennessä. 

Tulkaa mukaan!   1929:212, 
K e s ä k u r s s i t  J y v ä s k y l ä s s ä  ovat 

parhaillaan käynnissä tätä kirjoittaessamme ja 
näyttävät sekä osanoton että harrastuksen puo- 
lesta entisen   veroisilta.   1929:273, 

Kesäkurssit Jyväskylässä ovat olleet ja men- 
neet ja niitä muistellessani olen sydämestäni 
kiitollinen siitä rakkauden ja onnen aurasta, 
jossa koko ajan sain kylpeä. Tervehdyksiä ja 
onnentoivotuksia saapui miltei joka päivä kir- 
jeiden, postikorttien, sähkösanomien ja kukkien 
muodossa. Niihin vastattiin aina eloisilla 
aploodeilla ja niiden aiheuttama tunnelma oli, 
että elimme yhteydessä muun maailman kanssa, 
vaikka nyt istuimmekin alttarin ympärillä, ja 
että maailma seurasi työtämme odottavin sil- 
min. Ruusu-Ristiä koskeva esitelmäsarja pidet- 
tiin niin tärkeänä, että se parin, kolmen ystä- 
vän toimesta julkaistaan kirjana jouluksi. 1929: 

K e s ä k u r s s i m m e ,    kirj.  U.  J.  Pore. 
[* Otteita: Viime vuosikokouksessa tehdyn 

päätöksen mukaisesti olivat tämän vuoden ke- 
säkurssit, järjestyksessä neljännet, Jyväsky- 
lässä viime elokuun 4—11 p:nä. Kaikki kokouk- 
set, yhtä lukuunottamatta, pidettiin Jyväskylän 
Ruusu-Risti-Temppelissä. — — —  Taas henki- 
sellä puolella oli työsuunnitelma jokseenkin sa- 
ma kuin edellisenä vuonna.---------Kaikista 
mainituista seikoista johtuen oli kurssien tun- 
nelma ehjempi ja tiiviimpi kuin milloinkaan 
ennen. Täsmälliset ja kiteytyneet muodot ovat 
arvaamattoman tärkeät. — — — Varsinainen 
työ alkoi maanantaina 5 p:nä aamulla ja jatkui 
sitten seuraavaan sunnuntai-iltaan. Työsken- 
neltiin kolmessa erässä: a a m u l l a  klo 9—11 
keskusteltiin kysymyksistä: Mitkä ovat mer- 
kitsevimmät henkiset (tai psyykkiset) koke- 
mukset elämässäsi? Onko R-R mielestäsi hyvä 
niinkuin se nyt on? Miten saataisiin aatteem- 
me leviämään laajemmalle? Mitä ajattelet 
P. E:stä?; p ä i v ä l l ä  klo 13—15 tutkittiin Jo- 
hanneksen evankeliumia. — — — illalla   klo 
19—20,30 oli Johtajan esitelmät (paitsi lauan- 
taina  ja sunnuntaina). 

Kurssien antavin, sytyttävin ja merkillisin 
puoli oli Johtajan esitelmäsarja »Mitä on Ruusu- 
Risti?» — — — Oli  sellainen tuntu, että jotain 
ennen   kuulumatonta,    kenties   maailmanhisto- 
 

riallista, on tapahtumassa. — — — Kurssiamme 
oli koko ajan suosinut  kaunis  sää.]   1929:290— 
294, 

T e m p p e l i l a u l u .  R-R. kesäkursseilla 192&, 
kirj.  L. J.  1929:330—331, 

Kesäkurssit pidetään tänä vuonna taas elo- 
kuun alussa Jyväskylässä. Ilmoittautumiset ot- 
taa vastaan R-R-Toimisto, os. Ruusu-Risti- 
Temppeli,   Jyväskylä.   1930:187, 

Kesäkurssit päätettiin pitää Jyväskylässä 
elokuun alkuviikolla.  1930:205, 

K e s ä k u r s s i t    193 0. 
Kurssit pidetään Jyväskylän Ruusu-Risti- 

temppelissä elokuun 3—10 p:nä, alkaen terve- 
tuliais-illanvietolla sunnuntaina elokuun 3 p:nä. 
Maanantai-aamuna alkaa työ, jatkuen sunnun- 
tai-iltaan 10 p:nä. Kesäkursseja johtaa Ruusu- 
Ristin johtaja Pekka Ervast. Ohjelmaan kuu- 
luu P. E:n julkinen esitelmäsarja aiheesta: 
V a n h a n  ajan m y s t e r i o t  ja t u l e v a i -  
s u u d e n  t o t u u d e n  t e m p p e l i ,  silmällä 
pitäen Kalevalaa ja tulevaa Suomen Ruusu- 
Ristiä. 

Kurssit ovat avoinna sekä Ruusu-Ristin jä- 
senille että muille vakaville asianharrastajille. 
Kurssimaksu on Smk. 100:—, ja suoritetaan 
kurssin alkaessa. Julkisiin esitelmiin on eri 
oviraha. 

Asunto- ja ruokailuilmoitukset toivotaan teh- 
tävän heinäkuun 20 p:ään mennessä. Koululle 
varattavaan vapaa-asuntoon aikovat pyydetään 
ottamaan tyynyt ja peitteet mukaan (patja on 
»talon»  puolesta). 

Tiedoitukset ja ilmoitukset on lähetettävä 
osoitteella: R u u s u - R i s t i - t e m p p e l i ,  
Kauppak.  5, J y v ä s k y l ä .  

T e r v e t u l o a !     1930:215, 

Jyväskylän kesäkursseilla elokuun 3—10 p:nä 
saimme taasen kokea, että missä totuudenetsi- 
jöitä kokoontuu vilpittömässä, vaatimattomassa 
ja veljellisessä hengessä, siellä Kristuksen läs- 
näolon henki on heidän keskellään. 

Tunsimme olevamme kuin yhtä perhettä, jos- 
sa kaikki jäsenet ovat toisilleen yhtä kalliit. 
Jos heidän mielipiteensä jostain kysymyksestä 
olivat erilaisia, ei rakkaus siitä vähentynyt, 
vaan kunnioitus kasvoi ja syventyi, ja kaikki 
pysähdyimme täynnä hartautta sen jumalallisen 
valon eteen, mikä Jeesuksen persoonan kautta 
loisti kosmillisesta Kristuksesta. 

Varmaan olivat sillä tavalla ensimäiset kris- 
tityt koolla Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jäl- 
keen. Varmaan heitä elähytti sama yhteenkuu- 
luvaisuuden henki. Ja varmaan heidän työnsä 
sitten maailman hyväksi alkoi, kun pyhän hen- 
gen tuli oli laskeutunut heidän sydämiinsä. 
1930:265, 

K e s ä k u r s s i t ,    kirj.   J.  R.   H. 
[»Otteita: Ruusu-Ristin kesäkurssit olivat 

Jyväskylässä elok. 3—10 päivinä. Ne vietettiin 
entiseen tapaan kauniissa temppelissämme Joh- 
tajamme Pekka Ervastin johdolla. — — — 
Osanottajiakin oli entisen verran, noin 70 var- 
sinaista ja jonkun verran tilapäisiä. P. E:n jul- 
kisia   luentoja  oli  5  iltana.    Yhtenä  iltana  oli
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julkinen kysymyskokous. — — — kostan esit- 
tää kuin jonkinlaisen tervehdyksen näiltä kurs- 
seilta. Teen sen sekä Johtajamme kehoituk- 
sesta että sydämeni halustakin. — — — Lo- 
puksi: miksi me niin kaipaamme näitä kesä- 
kursseja? Siksi, että ne ovat meille välttämä- 
töntä  ruokaa.]   1930:276—280, 

T e m p p e l i l a u l u  II. R-R. kesäkursseilla 
1930.  kirj.  L. J.  1930:299, 

M i e t e l m i ä  k e s ä k u r s s i e n  j ä l k e e n .  
kirj. J. R. H.  1930:304—309, 

f *Kesäkurssitunnelma: Rakkaat Jyväskylän 
ruusu-ristiläiset   kirj.   Martta   Jalava]    1930:356, 

K e s ä k u r s s i e n  j o h d o s t a ,  kirj. J. G. L. 
1930:357, 

[*J. R. H:n artikkelin »Mietelmiä kesäkurs- 
sien jälkeen» johdosta kirjoitetaan — — —] 
1931:33—35, 

K e s ä k u r s s i t    193 1. 
Kurssix pidetään Jyväskylän Ruusu-Risti- 

temppelissä heinäkuun 16—23 p:nä, alkaen ter- 
vetuliais-illanvietolla torstaina heinäkuun 16 
p:nä. Perjantai-aamuna alkaa työ jatkuen tors- 
tai-iltaan 23 p:nä. Kesäkursseja johtaa Ruusu- 
Ristin johtaja Pekka Ervast ja käyvät ne tänä 
vuonna H. P. Blavatskyn merkeissä. Jokaisen 
osanottajan on tuotava mukaan H. P. B:n kir- 
jat »Teosofian avain» ja »Hiljaisuuden ääni». 
Ohjelmaan kuuluu myös P. E:n julkinen esitel- 
mäsarja H. P. Blavatskyn elämästä ja työstä 
y.m. 

Kurssit ovat avoinna sekä Ruusu-Ristin jä- 
senille että muille vakaville asianharrastajille. 
Kurssimaksu on Smk. 100:—, ja suoritetaan 
kurssien alkaessa. Julkisiin esitelmiin on eri 
oviraha. 

Jyväskylän kesäkurssien ajaksi koetetaan 
hankkia kurssilaisille yhteisasuntoja kouluilta. 
Yhteisasuntoon aikovain on tuotava mukanansa 
peitto, lakanat, tyynynpäällinen ja pyyhinliina. 
Asuntokustannusten peittämiseksi kannetaan 
yhteisasunnosta 20 mk. maksu kurssiajalta. 

Yksityisasuntoja hankitaan myöskin niitä ha- 
luaville. Kurssin ruokailupaikka on edelleen 
rva Teräsvaaran luona, mutta myöskin muita 
ruokailupaikkoja on kaupungissa runsaasti. 

Osanottoilmoitukset kursseihin samoinkuin 
ilmoitukset sekä yhteis- että yksityisasunnoista 
pyydetään lähettämään viimeistään kesäkuun 
loppuun mennessä osoitteella R u u s u - R i s t i  
T e m p p e l i ,  J y v ä s k y l ä .  Tervetuloa! 1931: 
176, 

Kesäkursseilla pidetään tänä vuonna ylimää- 
räisellä ajalla looshikokous, joten .niitä osan- 
ottajia, jotka ovat looshijäseniä, pyydetään 
asianmukaisesti varustautumaan. 1931:183, 

K e s ä k u r s s i t   193 1. 
Viitaten viime numerossa olleeseen uutiseen 

kehoitamme asianharrastajia, sekä Ruusu-Ristin 
että teosofisten seurojen jäseniä y.m. totuuden- 
etsijöitä, saapumaan ja ottamaan osaa näihin 
kursseihin, jotka pidetään Jyväskylässä heinä- 
kuun 16—23 p:nä. Osanottoilmoitukset pyyde- 
tään lähettämään kesäkuun aikana osoitteella 
R u u s u - R i s t i - T e m p p e l i ,     J y v ä s k y l ä .  

Looshijäsenille    huomautetaan,    että  kurssien 
 

aikana pidetään ylimääräinen vapaamuurari- 
looshikokous. 

Kaikille:  Tervetuloa!   1931:204—205, 
J y v ä s k y l ä n  k e s ä k u r s s i t ,  kirj. Sven 

Krohn. [*Otteita: Ruusu-Ristin 6:nnet kesä- 
kurssit ------------Kurssit pidettiin 4:nnen kerran 
Jyväskylän ihanassa temppelissä ja nytkin oli 
tämä sopusointuinen ympäristö omiansa synnyt- 
tämään vakavan ja samalla vapauttavan mieli- 
alan. — — — Kesäkurssien osanottajien luku- 
määrä oli  ennätyksellinen.    Enemmän kuin  80 
etsijää oli tällä kertaa seurannut kutsua. — — — 
Johtajamme Pekka Ervastin esitelmäsarja avar- 
si tämän ohella tajuntamme »Isis Unveiledin» 
ja »Salaisen Opin» valtaaville näköaloille. Maa- 
ilmoiden synty, ihmiskunnan synty ja kehitys 
vyöryi jumalallisena näytelmänä sisäisten sil- 
miemme edessä. — — — Teosofian avaimesta 
luimme Jumalaa ja rukousta sekä teosofista 
kasvatusta käsittelevät luvut. »Hiljaisuuden 
ääni» luettiin sensijaan kokonaisuudessaan. 
Luetun johdosta keskustelimme — — — Lo- 
puksi johtajamme tiedon ja syvällisen koke- 
muksen arvovallalla ikäänkuin kokosi vastauk- 
set niihin kysymyksiin, jotka H. P. B:n esitys 
oli herättänyt, kirkastaen ja avartaen niitä sekä 
saattaen järjestystä sisäisen ponnistuksen he- 
rättämien ajatusten runsauteen. — — — »Hil- 
jaisuuden äänessä» havaitsimme vaeltajan kä- 
teen asetetun kartan, joka, samalla kuin se sa- 
dun ja runoelman tavoin kertoi hengen oudois- 
ta ihmemaista, tieteellisen tarkasti viitoitti ne 
kokemusten pylväät, ne voimat ja vaikeudet, 
ne esteet ja voitot, jotka kohtaavat valmista- 
valla polulla ja Vihkimyksen Tiellä. — — — 
Isis Unveiled osoitti uskontojen alkuperäisen 
yhteyden, viittasi ikivanhoilta ajoilta lähtien 
tunnettuun totuuteen ihmisen jumalallisesta 
alkuperästä. »Salainen Oppi» kertoi komeetta- 
vaeltajasta, joka etsi itselleen paikkaa avaruu- 
dessa, .missä aurinkokunnaksi muodostui, missä 
maailman loisi. »Salainen Oppi» kertoi men- 
neistä kehityskausista, manvantaroista ja juuri- 
roduista, missä ihmiskunnan nykyisyyttä taot- 
tiin. Saturnus-, aurinko- ja kuukierrokset, 7 
alkutyyppiä Pohjoisnavalla, hyperborealaisten 
manner, Lemuria ja Atlantis, ihmeellisiä näkö- 
aloja, iskeviä selityksiä, kosmillinen tunnelma. 
— — — Teosofinen kasvatus. — — — edessä 
häämöitti päämääränä R-R-kansanopisto, missä 
johtajamme henkeä, sielua ja ruumista tarkoit- 
tava kasvatusohjelma rajoituksista vapaana ko- 
konaan saatettaisiin toteuttaa. Perustunnelmana 
oli tietoisuus kaikkeen elämään sisältyvästä 
kasvamisesta, tietoisuus elämästä kouluna ja 
Ruusu-Risti-järj estosta erikoisena sisäisenä 
opettajana tässä elämän koulussa. — — — 
H. P. Blavatskya muistaen — Itsen kautta 
Kaikki-Itsen  yhteyteen.]   1931:211—214, 

R u u s u - R i s t i - T e m p p e l i ä  r a k e n t a -  
m a a n !  kirj. A. E. [*Kesäkurssien herättämiä 
ajatuksia]   1931:214—218, 

K e s ä k u r s s e i l t a ,  kirj. A. S. 1931:244— 
245, 

Kuinka rauhallisena hän Jyväskylän kesä- 
kursseilla aina istui paikallaan ks Ristonmaa, 
Aino 1932:33—34, 
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K e s ä k u r s s i v a l o k u v i a  pyydetään ys- 
tävällisesti lähettämään vuodelta 1931 sekä jy- 
väskyläläisten että muiden ottamia, osoitteella 
Annikki Reijonen, Opistola, Meritullink. 33, 
Helsinki. »Kesäkurssien kultainen kirja» koe- 
tetaan saada vuosikokoukseksi kuntoon. 1932:35, 

Kesäkurssit Jyväskylässä alkavat tänä vuon- 
na sunnuntai-iltana elokuun 7 p:nä ja kestävät 
sunnuntai-iltaan 14 p:ään. Jonakin iltana on 
looshikokous. 1932:107, 

Kesäkurssikysymys ratkaistiin vanhalla tu- 
tulla tavalla siten, että kurssit pidetään Jyväs- 
kylässä elokuun alkupuolella. Kaikki ilmaisi- 
vat tyytyväisyytensä päätöksen johdosta. 1932: 
113, 

K e s ä k u r s s i t    193 2. 
Kurssit pidetään Jyväskylän Ruusu-Risti- 

temppelissä elokuun 7—14 p:nä, alkaen terve- 
tuliais-illanvietolla sunnuntaina, elokuun 7 p:nä. 
Maanantai-aamuna alkaa työ, jatkuen sunnun- 
tai-iltaan 14 p:nä. Kesäkursseja johtaa Ruusu- 
Ristin johtaja Pekka Ervast. Jokaisen osanot- 
ottajan on tuotava mukanaan Uusi Testamentti 
ja Teosofian Avain. Ohjelmaan kuuluu myös 
P. E:n julkinen esitelmäsarja alkukristillisyy- 
destä, Pistis Sophiasta, rosenkreutsiläisyydestä 
y.m. 

Kurssit ovat kuten ennenkin avoinna sekä 
Ruusu-Ristin jäsenille että muille vakaville 
totuudenetsijöille. Kurssimaksu on Smk. 100:—, 
joka suoritetaan kurssien alkaessa. Julkisiin 
esitelmiin  on eri oviraha. 

Jyväskylän kesäkurssien ajaksi järjestetään 
yhteisasuntoja koululla lähellä Temppeliä. Yh- 
teisasuntoon aikovien on tuotava mukanaan 
peite, lakanat ja pyyheliinat. Kustannusten 
peittämiseksi kannetaan yhteisasunnosta kah- 
denkymmenen markan maksu kurssiajalta. 

Yksityisasuntoja hankitaan myös niitä halua- 
ville. Ruokailupaikka koetetaan saada entinen 
ja järjestää asia niin, että ruokaa tarjottaisiin 
myös entistä halvemmalla. 

Osanottoilmoitukset kursseihin samoinkuin 
ilmoitukset, halutaanko yhteis- vai yksityinen 
asunto, pyydetään lähettämään elokuun ensi- 
mäiseen päivään mennessä osoitteella: R u u s u -  
R i s t i-T e m p p e 1 i,    Jyväskylä 

Kursseihin osanottajien luku on vuosi vuodel- 
ta lisääntynyt. Toivottavasti tänä vuonna saa- 
vutamme uuden ennätyksen. 

Siis:     T e r v e t u l o a !     1932:165, 
K e s ä k u r s s i t  Jyväskylässä ovat olleet ja 

menneet. Osanottajia oli ajan ahtauden takia 
25 <>/„ vähemmän kuin tavallisesti, mutta yhteis- 
henki oli miltei läheisempi ja tuttavallisempi 
kuin ennen. Tarkempi selostus seuraa Ruusu- 
Ristin syyskuun numerossa, 1932:199, 

Kesäkursseilla tänä vuonna luettiin muutamia 
Paavalin epistoloita. Kolossalaiskirjeitä pohdit- 
taessa tehtiin muutamia kysymyksiä, joihin 
vastasin yhteisesti seuraavaan tapaan: ks Paa- 
vali 1932:201—207, 
K e s ä k u r s s i t ,  kirj.  J. R. H. 1932:230—235, 
K e s ä k u r s s i t ,   kirj. Es.. Ko . .  1933:149, 
Elokuussa ovat Jyväskylän kesäkurssit, jotka 
alkavat    jo    sunnuntaina heinäkuun 30 p:nä ja 
 

jatkuvat  seuraavan  sunnuntain,  elokuun  6 p:n 
iltaan.    1933:158, 

Kesäkursseja koskevan keskustelun tulos oli, 
että ne pidetään tänäkin vuonna Jyväskylässä 
30. 7.-6. 8.   1933:175, 

K e s ä k u r s s i t    1933. 
Kurssit pidetään kuten tavallisesti Jyväskylän 

Ruusu-Risti-temppelissä heinäkuun 30 — elo- 
kuun 6 p:nä, alkaen tervetuliaisillanvietolla 
sunnuntaina heinäkuun 30 p:nä. Maanantai- 
aamuna alkaa työ, jatkuen sunnuntai-iltaan 
elokuun 6 p:nä. Kesäkursseja johtaa Ruusu- 
Ristin johtaja P e k k a  E r v a s t .  Jokaisen 
osanottajan on tuotava mukaan Uusi Testament- 
ti ja Teosofian Avain (1925 vuoden uusi painos). 
Ohjelmaan kuuluu: 1) aamukuulustelua Suo- 
men, Europan ja maailman tulevaisuudesta 
ynnä meikäläisten tehtävästä ja velvollisuudes- 
ta tulevaisuuteen nähden; 2) päiväkeskustelua 
Teosofian Avaimen ja Uuden Testamentin joh- 
dolla; 3) P. E:n julkiset esitelmät aiheista: Unet, 
unimaailma, Jeesuksen käskyt y.m. 

Kurssit ovat avoinna sekä Ruusu-Ristin jäse- 
nille että muille vakaville totuudenetsijöille. 
Kurssimaksu on Smk. 100:—, joka suoritetaan 
kurssien alkaessa. Julkisiin esitelmiin on eri 
oviraha. 

Kesäkurssien ajaksi järjestetään yhteisasun- 
toja koululla lähellä Temppeliä. Yhteisasuntoon 
aikovien on tuotava mukanaan peite, lakanat ja 
pyyheliinat. Kustannusten peittämiseksi kan- 
netaan yhteisasunnosta 20 markan maksu kurs- 
siajalta. Yksityisasuntoja hankitaan myös niitä 
haluaville. Osanottajia pyydetään ilmoittamaan 
muutamia päiviä ennen kurssien alkamista, 
minkälainen asunto halutaan, os. Kesäkurssitoi- 
mikunta. Ruusu-Risti-Temppeli. Jyväskylä. 

T e r v e t u l o a !     1933:194, 

Kesäkursseilla Jyväskylässä heinäkuun 30 
p:stä elokuun 6 p:ään elin omasta puolestani 
kuin taivaissa: kipua ei ollut, väsymystä ei tun- 
tunut, työ oli todellista nautintoa, ks uskonpuh- 
distus   1933:199—200, 

Kaikkien jäsenten sydämeen painan sen elä- 
mänohjeen, joka hedelmänä kasvoi viime kesä- 
kurssien henkisestä työstä: ystävät, oppikaa 
toisianne rakastamaan, ks P. E. VI Amerikka 
1033:201, 

J y v ä s k y l ä n  k e s ä k u r s s i t .  1933. kirj. 
H. K—nen. [-Otteita selostuksesta: Osanottajia 
oli enemmän kuin milloinkaan ennen, 88 hen- 
keä, joista muutamat ulkopuolelta Ruusu-Ristin. 
Kurssien johtajana toimi nyt kuten ennenkin 
R-R:n johtaja, kirjailija Pekka Ervast. 

Jyväskylän kesäkurssit muodostavat kiinteän 
työviikon, jonka ohjelma on jo saanut vakiin- 
tuneen muodon: aamulla 9—11 »kuulustelua», 
kello 13—:15 keskustelua ja illalla P. E:n julki- 
nen esitelmä. Viimeistä edellisenä iltana on 
esitelmien asemasta julkinen kysymysilta ja vii- 
meisenä iltana lopettajaisjuhla, jonka ohjelma 
aina nopeasti improvisoidaan. 

P. E:n julkiset esitelmät käsittelivät tänä 
vuonna u n i e l ä m ä ä  ja k u o l e m a n j ä l -  
k e i s t ä  elämää, molemmat nähtynä apostoli 
Paavalin käyttämän kolmijaon, ruumiin, sielun
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ja hengen kannalta. Viimeinen esitelmä tarkas- 
teli näitä tiloja  erikoisesti Jeesuksen käskyjen 
valossa.1) — — — Päiväkeskustelujen pohjaksi 
otettiin H. P. B:n »Teosofian avaimen» kolme 
viimeistä lukua. Keskustelut keskittyivät teo- 
sofisten seurojen tulevaisuuteen, niiden jäsenil- 
tä ja varsinkin johtajilta vaadittaviin luonteen- 
ominaisuuksiin sekä Mestareihin. Keskustelut 
päättyivät P. E:n loppuratkaisuun: kaikki riip- 
puu siitä, kuinka paljon meissä on todellista 
jumalallista rakkautta. 

Aamukeskustelut koskivat tänä vuonna Suo- 
men, Europan ja maailman tulevaisuutta sekä 
ruusuristiläisten tehtävää ja velvollisuutta tu- 
levaisuuteen nähden. — — — Rakkaus ja työ 
voittaa suurimmatkin esteet. Me luotamme 
Korkeimman voimaan, joka on heikoissa vä- 
kevä. Hengen silmällä me jo näemme aamun 
sarastuksen. Siksi uskalsimme ottaa näiden 
kesäkurssien muistolauseeksi sanat: » P ä i v ä n -  
n o u s u a  k a t s e l l e s s a » .  — — — Päiväkes- 
kustelujen asemasta puhui nyt P. E. — — — 
Hän kertoi laajalti muistelmiaan Suomen teo- 
sofisen työn alkuajoilta ja varsinkin Ruotsissa- 
olonsa ajalta kosketellen erikoisesti ennustuk- 
sia Pohjolan Valon-valtakunnasta. Valtavia 
näköaloja vyörrytettiin silmiemme ohitse. Me 
tunsimme Jumalallisen Rakkauden suuren läs- 
näolon    ja    sen    kosketuksen    sydämissämme. 
— — — saimme tiedon P. E:n Amerikan-mat- 
kasta. ----------- Niin, me uskomme Suomen tu- 
levaisuuteen. Me vuotamme Päivän poikaa ja 
Pohjolan Valon-valtakunnan syntyä — — —.] 
1933:206—210. 

K e s ä k u r s s i t .  
Ruusu-Ristin kesäkurssit pidetään Jyväsky- 

lässä elokuun 12—18 p:nä. Kursseja johtaa nyt 
maisteri Sven Krohn ja niillä käsitellään 
Ruusu-Ristin johtajan jo määräämää kysymystä, 
nim. kuolemaa. Pekka Ervastin kirja »Mitä on 
kuolema»   olisi  otettava mukaan. 

Kurssit ovat avoinna ainoastaan Ruusu-Ristin 
jäsenille. Kurssimaksu on Smk. 100:—, joka 
suoritetaan kurssin  alkaessa. 

Kesäkurssien ajaksi järjestetään jne. -----------------  
1934:191, 

K e s ä k u r s s i m m e ,    kirj. -Uuno   Pore. 
[*Otteita: Osanottajia oli ennätysmäärä -------------  

— 123. --------— Puheessaan S. K. selosti kurs- 
sien   ohjelmaa:   Olemme  valmistelemassa  uutta 
uskonpuhdistusta-------------Kokoonnumme P. E:n 
merkeissä, kun hän on ulkonaisesti poissa kes- 
kuudestamme. — Avaan nämä kesäkurssit 
P. E:n ja niiden nimeen, jotka ovat hänen kans- 
saan. — — — 

Olemme monesti viimeisten vuosien aikana 
keskustelleet siitä, että millähän tavoin se mys- 
terio-opisto ja kristilliset mysteriot uudelleen 
syntyvät maailmaan? Ja kurssien aikana se 
selvisi: m y s t e r i o t  ovat jo s y n t y n e e t .  
Kesäkurssit ovat mysterioitten ensimmäinen 
aste. Se on selvää selvempi totuus. Siksipä 
myös nyt ymmärrämme P. E:n määräyksen vii- 
me   vuosikokouksessa,    että  vastedes  pääsevät 
 

[*1)Esitelmät julk. myöhemmin kirjana  Uni 
ja   k u o l e m a . ]  

kesäkursseille      vain     Ruusu-Ristin     jäsenet. 
— — —]   1934:223—228. 

Kesäkiertue 
R u u s u - R i s t i n  k e s ä k i e r t u e e l l a  oli- 

vat heinäkuussa 3 viikkoa J. R. Hannula, Sointu 
Leiviskä ja Annikki Reijonen. Reittinä oli Lahti 
—Vesivehmaa — Mustjärvi — Kalkkinen — 
Pulkkila — Vääksy — Padasjoki — Kuhmonen 
— Jämsä — Korpilahti — Niemisjärvi — Lie- 
vestuore — Jyväskylä. Ohjelmassa musiikkia, 
puheita, kirjaselostuksia, sadunkerrontaa. Vääk- 
syssä olivat mukana Helvi Leiviskä soittamassa 
ja Hellin Kahila laulamassa. Yleisöä oli 6—60 
välillä. 1933:266. 

K e t u i l l a  on luolat ks Ihmisenpoika  1926:303, 
Kettunen,  Hilja  1932:166, 328,  1933:198, 311. 
Kettunen,  Lauri 
Valo -nimisessä julkaisussa prof. Lauri Ket- 

tunen kirjoittaa Ruotsin »metsäsuomalaisten tai- 
kuudesta» pienen kiintoisan tutkielman, joka 
ilahduttaa meikäläisen sydäntä ennakkoluulot- 
toman, tositieteellisen henkensä kautta. Näin 
kirjoittaja m.m. sanoo: »Sen verran näyttää 
joka tapauksessa olevan varmaa, että mitä lä- 
hemmin ja perusteellisemmin kansanomaisen 
taikauskon ilmiöitä tulee seuranneeksi, sitä va- 
kavammin joutuu joskus omituisten tosi- 
a s i o i d e n  eteen, joiden summittainen kieltä- 
minen »luonnonlakien vastaisina» on yhtä moi- 
tittavaa ennakkoluuloa, kuin olisi kaikkien sel- 
laisten ilmiöitten summittainen uskominen . . . 
Ihmisessä ja ihmisten ulkopuolella piilevien sa- 
laisten voimien tieteellinen tutkiminen tulee 
varmaan asettamaan myös kansanomaisen tai- 
kuuden monet ilmiöt sangen mielenkiintoiseen 
valoon».  1927:420, 

S u o m e n  h e i m o n  k i r j a ,  kodeille ja 
kouluille kirjoittanut Lauri Kettunen, on kol- 
mas huomiota ja rakkautta ansaitseva kirja. Jos 
Eetu Vuorion [*ks tätä] kirja vie meidät mie- 
likuvituksen siivillä kauas kauas muinaisiin ai- 
koihin, kertoo puolestaan professori Kettusen 
kirja Suomen suvun eri kansojen historiallisista 
vaiheista ja nykyisistä oloista. Edellinen osa 
tekee lyhyellä ja elävällä tavalla selkoa sekä 
suomalaisten että Suomen sukukansojen leve- 
nemisestä, niiden asutuksista ja kielistä. Jäl- 
kimäinen osa on kiinnostava kuin parhain ro- 
maani. Siinä tekijä kertoo omista matkoistaan 
Ruotsin, Inkerin, Itäkarjalan, Venäjän, Eestin, 
Liivin ja Unkarin suomalaisten tai suomensu- 
kuisten kansojen luo. Hänen kertomuksensa 
ovat yhtä liikuttavia kuin opettavaisia ja herät- 
tävät lukijan sydämessä rakkautta ja lämpöä 
noita kaukaisiakin sukulaisia kohtaan. Kirja 
on runsaasti kuvitettu ja liitteenä on huvittava 
näyte Suomen murteista ja lähisukukielistä. 
Kustantaja on Werner Söderström O.Y. ja hin- 
ta Smk. 20:—   P. E.  1931:287. 

Ketä Jumala rakastaa, sitä hän kurittaa, ks 
täydellisyys 1932:243. 

Kevytmielisyydestä ja levottomuudesta on ih- 
misen vain varjeltava itseään, ks isänmaa 1912: 
46. 

10. 
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Kevätpäivän tasauspiste 
Tätä liikuntoa nimitetään kevätpäivän tasaus- 

pisteen siirtymiseksi, sentähden että ks murros- 
kausi  1927:214—218,  1929:223, 354. 

Key, Ellen 
Ellen Keyn käsitys kouluihanteesta on ker- 

rassaan vastakkainen kaikelle, mihin me olem- 
me tottuneet, ks Kansakoulunopettaja  1908:182. 
Keyserling, Hermann ks Buddha 1921:256, 
Tämän johdosta muistuu mieleeni, mitä tun- 
nettu saksalainen filosofi, kreivi Hermann Key- 
serling, kirjoitti ---------- — personallisena vaiku- 
telmanaan Mr. C. W. Leadbeaterista tähän ta- 
paan ks C.  W. L.   1932:73—74. 

Kianto,  I l m a r i  
S i e l u j a  k e v ä t - y ö s s ä .  Vilahdus Mosko- 

vasta kirj. Ilmari Calamnius-Kianto. Hinta 
Smk. 1:50. Pieni, vaatimaton, kesken tapauksia 
loppuva tarina suomalaisen, venäjänkieltä opis- 
kelevan maisterin keväthaaveiluista Moskovas- 
sa. 1907:235, 

Ilmari Kianto: Pyhä viha. V. Kososen 
kustannuksella. Tämäkin romaani on tavallaan 
protesti nykyistä avioliittoa vastaan. Tosin se 
ei tunkeudu niin syvälle kuin Palomaan teos, 
se hyväksyy avioliiton luonnon asettamana suh- 
teena kahden rakastavaisen välillä, mutta se 
vastustaa jyrkästi kirkon vihkimismonopoolia. 
»Pyhä viha» kirkkoa vastaan rajottuu kerto- 
muksessa vihaan mainittua järjestelmää vas- 
taan. Totta puhuen odottaa kirjalta alussa 
enemmän. Sankarin mietteet koskevat yleensä 
uskontoa ja kirkkoa, ja lukija alkaa jo toivoa, 
että hänestä tulee epäitsekäs ja objektiivinen 
totuudentaistelija, kun äkkiä kaikki muuttuu 
hänen rakastuessaan kirjan sankarittareen. Ettei 
hän silti ihannettaan heitä, vaikka hänen taiste- 
lunsa nyt supistuukin personalliseksi kamppai- 
luksi oman siviliavioliittonsa oikeudellisuudesta, 
on luettava sankarille ansioksi. Mutta hieman 
lapselliselta vaikuttaa tekijän ilmeinen usko, 
että hänen sankarinsa nyt toden teolla uhrau- 
tuu ihanteensa puolesta. Kertomuksen lukee 
muuten mielihyvällä, sillä se on taidokkaasti ja 
paikotellen voimakkaasti kirjotettu. 1908:249, 
1911:81. 

Kieli 
kielensä hillitseminen ks Hiljaisuuden ääni 

1912:46, 
Neutraalinen kieli ks esperanto 1913:314—315, 
Tämä asia on kielikysymys, joka elämässäni 

on näytellyt melkoista roolia. 1916:99—103, 
Olenhan minäkin vanha kielimies ks espe- 

ranto 1919:89—90, 
»Kieltänsä ihmisen on käytettävä totuuden 

palvelukseen», sanoi johtaja edelleen, ks kirjal- 
lisuus  1925:240, 

[*Ote »Erään Tietäjän elämä»-kirjoituksesta: 
Mutta vuodet seitsemästä neljääntoista ovat 
muutenkin merkittäviä. Tällöin astuu kaksi har- 
rastusta etualalle P. E:n elämässä, nimittäin 
kielet ja kirjallisuus. Ranskan kielen ohella 
tutki hän muun muuassa italian, espanjan ja 
latinan kieltä ja ilmiömäisenä voidaan pitää 
hänen kahdentoista vuoden ikäisenä ryhtyneen 
kirjoittamaan yhdeksällä kielellä yhdeksän kie- 
 

len vertailevaa kielioppia. Hän laati myöskin 
oman keinotekoisen kielen jo ennenkuin tutus- 
tui volapyykkiin ja ennenkuin esperantoa oli 
olemassa. Muuten näyttää tämä kieliharrastus 
olleen jonkunlaisena musiikin korvikkeena.] 
1925:402. 

[*Kielen kehitystä selvittää erikoisesti esitel- 
mäsarja IHMISKUNNAN ALKUPERÄINEN 
KIELI JA KIRJOITUS,  ks P.  E. X] 

Kielemme on luonnostaan liukas, ks haaveilu 
1931:73. 

Kielletty 
KIELLETTY HEDELMÄ. 

Ihmiskunta on suuri ihminen ja ihmisyksilö 
on pieni ihmiskunta. 

Kun ihminen vaeltelee lapsuutensa ja viatto- 
muutensa paratiisissa, silloin hän ei tiedä hy- 
västä eikä pahasta. Hänen sielunsa silmät ovat 
ummessa, ei hän näe maailman säteilevää kau- 
neutta eikä hän oivalla olemassaolon ylevää 
pyhyyttä. Hänen elämänsä on leikkiä ja tietä- 
mättään hän ottaa ravintonsa elämän puusta. 
Onnellinen hän on, vaikkei hän omaa onneaan 
tunne. 

Mutta hänen kasvaessaan Eedenin paratiisissa 
tulee käskevän jumalan muodossa hänen luok- 
sensa vanhojen kokemus ja oppi ja viisauden- 
usko ja sanoo: etkö näe, oi ihminen, että kes- 
kellä viattomuutesi paratiisia kasvaa hyvän ja 
pahan tiedon puu? Siitä puusta älä syö. sillä 
sen hedelmä on kielletty. Ken siitä syö, hänen 
näkyvistään katoaa Eedenin tarha ja elämän 
puu, ja onnen kuolema hänet yllättää. 

Silloin ihmisen silmät aukenevat ja hän nä- 
kee hyvän ja pahan tiedon puun. joka levittää 
tuuheat oksansa keskellä paratiisia. Säpsähtäen 
hän kääntää katseensa pois ja ummistaa silmän- 
sä jälleen. Mutta kehitysvoiman kiemurteleva 
käärme herää hänen sielussaan ja houkuttelee 
häntä syömään tiedon puusta: syö, sillä muu- 
ten elämäsi menee hukkaan. Etkö näe, oi ihmi- 
nen, että hyvän ja pahan tiedon puu on sama 
kuin elämän puu, josta tietämättäsi olet ravin- 
tosi noutanut? Kun siitä itsetieten syöt, auke- 
nevat silmäsi ja sinä totisesti tulet niinkuin ju- 
mala, joka tietää hyvän ja pahan. 

Ja oman luontonsa pakottamana ihminen syö. 
Hänen riemunsa on suuri, sillä kielletyn he- 

delmän tuoksu on ihana, sen maku on hurmaa- 
va ja hyvän tunteminen ja näkeminen on ju- 
malallisen suurenmoista. Nyt tiedän olevani on- 
nellinen, hän ajattelee nyt, nyt tiedän, mikä on 
hyvä. 

Mutta missä on paha? 
Pahaa ei ole, ajattelee ihminen, tämä on on- 

nen yrttitarha. 
Silloin laskee päivä ja elämän kokemukset 

tulevat ja niiden ääni puhuu hänen omassatun- 
nossaan, vaikkei hän sitä tahtoisikaan kuulla. 
Ja se ääni sanoo: sinä söit kielletyn puun hedel- 
mästä. Etkö näe, oi ihminen, ettei se puu ole 
ainoastaan hyvän, vaan että se on hyvän ja pa- 
han tiedon puu?    Kärsi nyt  seuraukset. 

Kolmannen kerran ihminen avaa silmänsä, ja 
katso Eedenin paratiisi on hävinnyt ja elämän 
puu ja hyvän ja pahan tiedon puu. Karu on 
maa  hänen ympärillään  ja  kolkko  hänen   elä-
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mänsä. Joka pensaan ja petäjän takaa kurkis- 
taa kuolema hänen silmiinsä, ja työllä ja tus- 
kalla täytyy hänen varjella siltä itseään ja on- 
nenmurustaan. Ja hän näkee ja ymmärtää pa- 
han. 

Silloin itää kaihon siemen hänen sielussaan 
ja ymmärrettyään pahan hän ikävöi hyvään. 
Hän kaipaa takaisin hengen Eedeniin ja hänen 
halunsa herää elämän puuhun. Ja rakkauden 
jumalan muodossa puhuu hänelle vanhojen vii- 
saus: elämän puu on totisesti paratiisissa. Mutta 
etkö näe, oi ihminen, että porttia vartioitsee 
uhrautumisen enkeli totuuden tiedon kaksi- 
teräisellä miekalla? Uskotko hänen tieltäsi väis- 
tyvän? 

Mutta hengen Eedeni kajastaa ihmisen sil- 
miin ja hän ei säiky enkelin miekkaa. Uskon, 
hän vastaa, sillä totuuden miekka on minun 
järkeni kädessä ja uhrautumisen enkeli minun 
sydämeni rakkaudessa. Olen syönyt hyvän ja 
pahan tiedonpuusta ja tiedostani olen tehnyt it- 
selleni kaksiteräisen miekan; olen kuolemaa 
paeten synnyttänyt ja synnyttäissäni nähnyt 
tuskaa ja tuskassa uhrannut itseni, ja katso, 
nyt on uhrautumisen enkeli minun sydämes- 
säni. 

Ja taasen ihminen avaa silmänsä ja näkee elä- 
män puun paratiisissa, ja elämän puu on aivan 
hänen vieressään. Sillä niinkuin synnyttämi- 
nen on työtä ja tuskaa, niin on työ synnyttä- 
mistä ja synnytystyöstä syntyy elämä. Ja ih- 
minen katselee elämän puuta ja näkee, että se 
on hyvän ja pahan tiedon puu. Mutta nyt hän 
välttää kielletyn hedelmän ja ottaa taas ravin- 
tonsa elämän puusta; ja hän syö niinkuin ei hän 
söisikään, ja paratiisi kukoistaa hänen ympäril- 
lään eikä hän kuolemaa tunne. 

Mutta koska ihmiskunta ja ihminen ovat yh- 
tä, sentähden Eedenin paratiisi on aina ollut ja 
on ja on oleva. Ihmiset syövät sen puista ja 
tiedon puun kielletystä hedelmästä ja viisastu- 
vat ja viisastuessaan he ymmärtävät, että hy- 
vän ja pahan tiedon puu on muuttunut heille 
elämän  puuksi. 1908:97—99. 

Kielmansegge,  kreivitär 
K r e i v i t ä r  K i e l m a n s e g g e  kertoo äs- 

ken ilmestyneissä »Muistelmissaan» (M e m o i- 
res sur N a p o l e o n  I:er) seuraavan kaskun: 
Magdeburgin ympäristössä elää vielä (1810) 
vanha upseeri, joka ensi nuoruudessaan ja jon- 
kun aikaa seitsenvuotisen sodan jälkeen oli pal- 
vellut Fredrik Suuren kenttä-adjutanttina. Ke- 
sällä 1769 kuningas asui Breslaussa. Eräänä vuo- 
rokautena upseeri oli vahdissa hallitsijan ma- 
kuuhuoneessa ja sai tältä käskyn herättää hä- 
net kello viisi aamulla. Tavallisesti Fredrik 
vielä nukkui sikeästi tähän aikaan, eikä kukaan 
tahtonut ottaa huolekseen tämän käskyn suo- 
rittamista, koska kuningas oli mennyt nukku- 
maan sangen pahalla tuulella. Adjutantti kui- 
tenkin noudatti käskyä, lähestyen Fredrikin 
vuodetta määrätyllä hetkellä, ja kuningas herä- 
sikin vastoin odotusta erittäin hyväntuulisena. 
»Kykenettekö selittämään erään uneni?» kysyi 
hän heti upseerilta. »En, Majesteetti.» — »Pan- 
kaa nyt joka tapauksessa mieleen, mitä tänä yö- 
nä olen uneksinut, niin saamme nähdä, mitä ta- 
pahtumaa  se  ehkä  tarkoittaa:    Näin   loistavan 
 

tähden laskeutuvan maata kohden, täyttäen sen 
äärettömällä valolla, niin että sen loiston häi- 
käisemänä minun oli sanomattoman vaikea kul- 
kea eteenpäin. »Upseeri merkitsi muistiin tä- 
män unen sekä yön, jolloin se oli nähty. Se oli 
juuri Napoleonin  syntymäyö.   1929:75. 

Kieltolaki 
Eräässä seurassa oli äskettäin puhe kieltolais- 

ta. Keskusteltiin sinne tänne sen puolesta ja 
sitä vastaan ja lopuksi arveltiin, että kestää 
kauan, ennenkuin niin ihanteellisia oloja ai- 
kaansaadaan. Muuan läsnäolija huomautti tä- 
hän: »Kuka se sitten estää Suomen kansaa käy- 
tännössä toteuttamasta kieltolakia? Kirjotettu 
lakiko on pääasia? Lakatkaamme tällä hetkellä 
alkoholia nauttimasta, niin on kieltolaki toi- 
meenpantu ilman juhlallisuuksia, ilman virka- 
miehiä, ilman lakipykäliä ...»  1909:45, 

Soisin, että raittius lakkaisi olemasta poliitti- 
nen kysymys, niinkuin se on semmoisessa 
maassa, missä vallitsee ehdoton kieltolaki, ja 
jälleen tulisi siveelliseksi asiaksi, jota se luon- 
nostaan on.  [*ote]   1921:114, 

Asiasta toiseen. Kuulin äskettäin erään tut- 
tavani sydämellisesti nauravan. Hän laski leh- 
den kädestään, oikaisihe nojatuolissaan, nosti 
katseensa kattoon ja nauroi hiljaa, mutta sydä- 
mensä pohjasta. 

— Mikä sinua huvittaa?  kysäsin. 
— No se tämä meidän kieltolakimme . . . 
— Kuinka  niin? 
— Sanoppa sinä ensin minulle, mitä varten 

tämä kieltolaki on? 
Hänen äänensävynsä ilmaisi, että vastauk- 

seksi ei kelpaisi tavallinen korulause. Jäin hä- 
milleni, en heti tiennyt mitä vastata, sillä kiel- 
tolaki käytännössä oli minustakin hämärään 
peittynyt. Tuttavani jatkoikin itse odottamatta 
minun  ajatusteni  selkenemistä: 

— Kieltolaki on arvatenkin niitä tuhatta ra- 
pajuoppoa varten, joita Suomessa tätä nykyä on 
olemassa; niitä se tahtoo auttaa pois juoppou- 
den paheesta kieltämällä heiltä väkijuomat ko- 
konaan. Siivoja ihmisiä varten kieltolaki tie- 
tysti ei ole olemassa. Ei heitä tarvitse auttaa 
eikä piinata, sillä heidän tarpeensa väkijuoman 
suhteen ovat tuiki pienet. Nyt kaikki kieltäyty- 
vät noiden tuhannen juopon takia. Tämä mak- 
saa meille valtiona välillistä tappiota noin tu- 
hatta miljoonaa vuodessa. Uhraamme siis mil- 
joonan markkaa vuodessa jokaisen juoppohul- 
lun auttamiseksi. Tämä on liikuttavan ylevää 
ja kaunista. Ei kukaan voi sanoa Suomen kan- 
sasta muuta kuin että se on aatteellinen kansa, 
joka elää ja uhrautuu ihanteittensa puolesta. 
Se uskoo ehdottomaan raittiuteen ja se elää us- 
konsa mukaan. Voiko yhdestäkään auttuutta- 
van uskon muodosta sen korkeampaa arvolau- 
setta antaa? 

Hän pysähtyi hetken puheessaan vakavan nä- 
köisenä ja lisäsi äkkiä: 

— Tiedätkö, mikä minua naurattaa? 
Ja ennenkuin ehdin suutani avata, hän sanoi 

iloisesti irvistellen: 
— Nuo tuhat juoppoa, joita varten kieltolaki 

on, eivät kieltäydy. He juovat ja juovat, ja me 
muut. . .  me  maksamme . . . 
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Tuttavani kauheasti liioittelee puheissaan. Sen 
tiedän vanhastaan. Mutta asiaa jäin mietti- 
mään.   1923:127—128, 

Nyt on meillä kieltolaki, jota lain voimalla 
koetetaan toteuttaa; tämä on aatepolitiikkaa. 
ks politiikka  1929:51—53, 

E s i k a u p u n g i n  r a i t t i u s t y ö t ä .  Ko- 
likkoinmäen Raittiusyhdistyksen 40-vuotisjuhla- 
julkaisu 1890—1930 on lähetetty toimitukselle, 
joka ilomielin on sitä selaillut. Ihailemme 
raittiustyötä, sillä se on tärkeä tekijä kansan 
sivistyttämisessä, ja inhoamme juopottelua, ja 
väkeviä juomia, mutta seisomme kysymysmerk- 
kinä kieltolain edessä.    1931:71, 

On hyvä, että kieltolakia pohditaan eri näkö- 
kannoilta, ja vielä parempi, jos se tapahtuu 
kiihkottomasti ja ilman ennakkoluuloja. Emme 
etsi nautintoja, emmekä tahdo kenellekään teh- 
dä väkivaltaa.    Olemme totuudenetsijöitä. 

Eräs vanha Ruusu-Ristin ystävä ja tilaaja il- 
moittaa, ettei hän enää halua lehteä, ja vaiku- 
tintaan hän perustelee seuraavin sanoin: 

»Olen ollut kauvan siinä käsityksessä, että 
Ruusu-Ristin johtava henki on laittomuuden 
kannalla; varsinkin kieltolaista on tehty paljon 
pilkkaa, eikä ole kunnioitettu lakia. Ja meidän, 
alkohoolista raittiiden henkilöiden kimppuun 
on hyökätty kuin raatelevaiset sudet lammasten 
vaatteissa. Jeesus sanoi: »Ken itsensä tuomit- 
see, se on laista vapaa», ja niin ei Jumalan las- 
ten, joiden tulee olla puhtaat ja raittiit, pitäisi 
kieltolakiin loukkaantua, vaan ymmärtää, että 
niille, jotka juovat tuota myrkyllistä alkohoo- 
lia, heille pitää olla laki. Ja kun meillä on esi- 
valta, »joka ei miekkaa hukkaan kanna», niin 
kehoittakaamme esivaltaa toimimaan lain täyt- 
tymykseen. Kolme päivää sitten olin Savonlin- 
nassa Ruusu-Risti-luennolla, jossa luennoi Veli 
J. R. H. Tämä oli hajoittava ilta, sillä kaikki 
kuulijat olivat kieltolain puolella, ja opettajam- 
me  oli kieltolakia  vastaan». 

Sitten ystävämme jatkaa, kääntyen toiseen 
asiaan: 

»Kaikki kuulijat olivat myöskin rauhan aat- 
teen läpitunkemat, sen rauhan, minkä Kristus 
toi sorretuillekin, ja opettajamme J. R. H. oli 
perään antamatta väkivaltaisen Lapuan liik- 
keen kannattaja. Olenpa kuullut, että rakas 
johtajamme P. E:kin on ollut Lapuan liikkeen 
tunnustaja sen korkeampaan henkeen nähden. 
»Mistä me tunnemme oikean profeetan? Heidän 
töistään.» Onko Lapuan liikkeen työt oikeita 
meidän armahtavien ja totuudenetsijäin sil- 
missä? Minä pidän Lapuan liikkeen harhaan- 
tuneena, ja jos Ruusu-Ristin johto on tämän 
liikkeen puolella, niin minä olen valmis eroa- 
maan ja tunnustan johtajakseni vain Kristuk- 
sen.   O. E. K.» 

Kristus on minusta ainoa, joka kelpaa johta- 
jaksi, ja sitä olen koko elämäntyölläni koetta- 
nut teroittaa. Jos siis joku oltuaan Ruusu-Ris- 
tissä on tullut siihen loppupäätökseen, on hän 
juuri saavuttanut sen, mihin työni tähtää, ja 
olen puolestani yhtä kiitollinen  kuin iloinen. 

Mitä nyt kieltolakiin tulee, muistan, kuinka 
syksyllä 1898 (vai oliko se keväällä 1899?) suuri 
äänestys  pantiin   toimeen  ympäri  maata.    Yli- 
 

oppilaat olivat erittäin innokkaita, ja suuri 
joukko allekirjoituksia kerättiin kieltolakihank- 
keen puolesta. Jouduin puolestani melkein hal- 
tioihin. Olin tullut ylioppilaaksi vuonna 1893 
keväällä, ja kun syksyllä oli ensimäinen osa- 
kuntakokous, menin uteliain odotuksin Ylioppi- 
lastalolle, sillä uskoin, että ylioppilaat koulu- 
pakosta vapaina koko sielullaan ja mielellään 
nyt etsivät elämän suuria totuuksia. Virallinen 
kokous oli koko lailla kuiva, vaikka inspehtori 
puhui kauniita sanoja keltanokille, mutta ajat- 
telin, että seuraavissa kokouksissa pohditaan 
todellisempia kysymyksiä. Kun poistuin pääl- 
lysvaatteitani etsimään, tuli luokseni eräs van- 
hempi ylioppilas, joka tunsi minut, ja huudahti: 
»Minne nyt on matka?» 

»Kotiin tietysti», vastasin. 
»Mitä joutavia!    Nythän vasta lysti alkaa». 
»Mikä lysti?»  kysyin hämmästyneenä. 
»No, nythän tahdomme tutustua teihin nuo- 

riin, ja sitä varten sinunkin on maksettava ve- 
rosi: kaksi markkaa, että saadaan syntymään 
punssibooli,  joka kielet kirvoittaa». 

Inhosin väkijuomia ja loukkaannuin henges- 
säni sanomattomasti. Siinäkö se olikin toveril- 
linen ja tieteellinen elämä! Maksoin ison ho- 
pearahan — olisihan sillä voinut ostaa kirjan! 
— ja poistuin ystävällisistä estelyistä huolimatta 
enkä enää avannut osakunnan ovia. 

Lukija voi siis ymmärtää, kuinka riemastuin 
kieltolakiadressista.   Allekirjoitin tietenkin. 

Vähän myöhemmin sanoi minulle ystäväni ja 
suosijani tohtori Axel Lille: 

»No, mitä Himalajan mestarit sanovat tästä 
kieltolaki-hankkeesta? Eikö se ole hullutusta? 
Eikö ihmisten pidä elää kiusausten keskellä, 
jotta voisivat voittaa omat himonsa?» 

»En tiedä, mitä mestarit ajattelevat», vasta- 
sin, »mutta eikö olisi väärin estää kansaa to- 
teuttamasta täydellistä raittiutta, jos kansa itse 
sitä haluaa?» 

»Olkoon», sanoi vanha ystäväni,» mutta oletko 
varma, että kansa sitä todella haluaa?» 

Olin silloin iloisesti varma. Uskoin, että Suo- 
men kansa halusi elää täysin raittiina. Uskoin, 
että nekin, jotka tunsivat heikkoutensa, tahtoi- 
vat vapautua kiusausten mahdollisuudesta. Us- 
koin, että henkinen ilmapiiri kokonaan puhdis- 
tuisi, kun ylioppilasnuoriso astui toteuttamaan 
korkeata  siveellistä  periaatetta. 

Kului vuosia, pitkiä vuosia. Kieltolakia ei 
tullut, mutta raittiustyötä tehtiin innokkaasti, 
ja Suomen kansa oli omasta voimastaan tule- 
maisillaan raittiiksi, siveellisesti voimakkaaksi 
kansaksi. 

Seurasi sitten maailmansota, pakollinen rait- 
tius, vallankumous Venäjällä, kapina ja vapaus- 
sota täällä sekä lopulta — kieltolaki. 

Nyt olen kymmenen vuotta katsellut kielto- 
lakielämää ja tunnen itseni vuosi vuodelta yhä 
suuremmaksi kysymysmerkiksi. En ole päässyt 
muuhun johtopäätökseen kuin seuraavaan: 

Suomen kansa ei ole tahtonut kieltolakia. Se 
ei ole kypsä sitä noudattamaan. Kuinka muu- 
ten vapaaehtoinen päätös olisi muuttunut vasta- 
kohdakseen: lailliseksi väkipakoksi? Pakon- 
alaisena ei vapaa kansa voi elää. Sen yksilöt 
muuttuvat joko orjiksi tai lainrikkojiksi. Rait-
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tiit ihmiset voivat elää raittiina missä olosuh- 
teissa tahansa, väkijuomien harrastajat taas 
hankkivat itselleen väkeviä missä oloissa ta- 
hansa ja millä keinoin tahansa. Ja kalliiksi 
koko asia tulee valtiolle. Hyveen loistava viit- 
ta on sitä kalliimpi kantaa, kuta enemmän pa- 
heita sen alla piilee. 

Pelastus on raittiustyössä, tarmokkaassa rait- 
tiustyössä, sillä vakaumus voittaa ihmisen, ei 
pakko. On vain muistettava, että mikään hyvä 
asia ei mene kiihkolla eteenpäin, ei fanatismilla, 
ei äärimmäisyysuskolla, vaan järjellä ja koh- 
tuudella. 

Mitä taas Lapuan liikkeeseen tulee, oli siinä 
mielestäni herättävä ja oikeamielinen inspirat- 
sioni alussa. Se inspiratsioni on vieläkin ole- 
massa, vaikka liike antoi aihetta väkivaltaisiin 
tekoihin, joita ei kukaan saata hyväksyä. Mutta 
muistakaamme, että mitään täydellistä ei ole 
tämän maan päällä. Kaikissa liikkeissä on jo- 
tain hyvää. Mutta kaikilla on myös heikot puo- 
lensa. 

Totuus kulkee kultaista keskitietä. Totuus 
kulkee käsi kädessä rakkauden kanssa. Ja ai- 
noastaan ne yksilöt, jotka uskaltavat kulkea 
totuuden ja rakkauden kaidalla tiellä, joka on 
terävä ja vaarallinen kuin partaveitsen terä — 
niinkuin Buddha sanoi, — ainoastaan he kulke- 
vat kohti täydellisyyttä, mutta eivät hekään ole 
vielä pitkiin, pitkiin aikajaksoihin täydellisiä. 
1931:74—77, 

Istuessamme joukko ruusuristiläisiä uuden 
vuoden valvojaisissa Kulmakoululla Helsingissä 
toivoimme sydämemme koko voimalla, että 
vuosi 1932 poistaisi kansojen keskeltä epäilyk- 
sen, katkeruuden ja vihan sekä toisi mukanaan 
enemmän hyvää tahtoa, rakkautta ja ymmärtä- 
mystä kaikkien yksilöiden ja kansojen sydä- 
miin. 

Suomea on sanottu edeltäjämaaksi, ja Suomen 
kansa on nyt pitkän tuskan, kärsimyksen ja hä- 
peän perästä vihdoin ratkaissut kieltolaki- 
probleman. Se on ilahduttavaa, sillä kieltolaki 
rinnan suunnattoman juopottelun ja spriitulvan 
kanssa on mitä inhoittavinta itsepetosta. Pa- 
rempi on tunnustaa avoimesti kykenemättö- 
myytensä ja sitten ryhtyä uudestaan kasvatta- 
maan itseään. Nyt tulee taas raittiusseuroille 
työtä, työtä raittiuden saarnaajille ja opetta- 
jille. Kouluissa on lapsille raittiuden periaatetta 
ja juopottelun synkkiä seurauksia tunnolli- 
sesti opetettava. Ihminen ei ole luonnostaan 
juoppo, sillä luonto opettaa hänelle kohtuutta 
ja usein kieltäymystä. Juoppous on sairautta, 
säälittävä ja hoidettava kuten sairaus  ainakin. 

Luopuessaan kieltolaista Suomi ratkaisee ky- 
symyksen positiiviseen suuntaan ja näyttää esi- 
merkkiä toisille kansoille. Nyt kaikki kansat 
huokaavat helpotuksesta. Sairautta ei voi kiel- 
tolailla parantaa, niinkuin ei varkauttakaan 
voida parantaa sillä, että kielletään omistusoi- 
keus. Useimmat ihmiset käyttävät omaisuutta 
järkevällä tavalla, ja jos jotkut yksilöt varkau- 
della ja petoksella hankkivat itselleen ylimää- 
räisiä varoja, olkoon se heidän omalla vastuul- 
laan, älköönkä syyttömiä siitä rangaistako. Tä- 
män on porvarillinen yhteiskuntamme ymmär- 
 

tänyt, ja ennenkuin ihmiset muuttuvat, ei muu- 
tu yhteiskunta. Ihmiset tosin voivat muuttua. He 
voivat muuttua niin epäitsekkäiksi, avuliaiksi 
ja jalomielisiksi, ettei varkailla enää ole sijaa, 
— ja samaten he voivat muuttua niin raittiiksi, 
että kieltolaki itsestään astuu voimaan. 

Mutta opetusta ja itsekasvatusta tarvitaan 
paljon, ennenkuin se päivä valkenee. 1932:1—2. 

Suomen kansa luopui ulkokultaisesta kielto- 
laistaan, vaikka ks Mäntsälä 1932:105—106. 

Kieltäymys 1907:157, 
kieltäymyksen tai kärsimyksistä vapautumi- 

sen tieksi, ks Rakkauden salaisuus 1911:213—219, 
1922:237. 

Kierros 
ks kiertotähti 1907:250, 
Viidennessä kierroksessa — — — Seitsemän- 

nessä ks kuuketju 1909:301, 
Elämme paraikaa neljännessä kierroksessa ks 

Sai. 0:n Maailmansynty 1914:59, 
n.k. viidennen kierroksen kriisi ks astraali 

1917:243. 
Kiertotähti 
Kys. Mitä »Salainen Oppi» sanoo aurinko- 

kuntamme muista kiertotähdistä. Merkuriukses- 
ta, Venuksesta, Marsista, Jupiterista j.n.e? Kier- 
tääkö elämänaalto niissäkin seitsemän kertaa 
kunkin ympäri j.n.e.? 

Vast. »Salaisen Opin» mukaan kukin kier- 
totähti kuuluu omaan ketjuunsa, jossa elämän- 
aalto tietenkin »kiertää seitsemän kertaa». Nii- 
den kehityksestä ei paljoa kerrota; sanotaan 
vain, että Venus ja sen ketju on tätä nykyä 
seitsemännessä kierroksessaan (ja viidennessä 
luomiskaudessaan eli manvantarassaan), mikä 
selittää siinä asustavien olentojen korkean ke- 
hityksen.  1907:250, 

uudella kiertotähdellä, ks aine 1919:214. 
Kiertokirje 
Englanninkielinen kiertokirje »Teosofisen 

Seuran tehtävä»,  joka ks teosofia 1921:324—325, 
»Kiertävä esitelmistö.» ks P. E. VII 1908:95, 
K i e r t ä v ä  e s i t e l m i s t ö .  Tämä sarja si- 

sältää seuraavat esitelmät: N:o 1 Teosofisen 
liikkeen tarkotus (P. E.) N:o 2. Teosofia ja ny- 
kyaika. (V. H. V.). N:o 3, Yleinen veljeys 
(P. E.). N:o 4. Ihmissielun kaksi tietä (P. E.). 
N:o 5. Mitä tiedämme Jeesuksesta? (P. E.). 
N:o 6. Jeesuksen oppi (P. E.). N:o 7. Psyykkis- 
ten voimien käyttö ja väärinkäyttö (O W. Lead- 
beater). N:o 8. Oppilaan tie. Ensimäiset aske- 
leet. Karmajooga. Puhdistuminen. (Annie Be- 
sant). T. S:n looshit saavat lainata näitä 3 mk:sta 
kpl,    (Alennettu  vuokra).  1908:314, 

T. S:n k i e r t ä v ä s s ä  e s i t e l m i s t ö s s ä  
ovat seuraavat esitelmät loosheille lainattavis- 
sa ks P. E. VIII  1917:52, 

kiertävä puhuja ks puhuja 1911:352—353, Kal- 
linen, Y. 1913:416, ks myös J. R. H. 

Kiesevvetter,  Karl  ks R-R-   1921:19—22. 
Kiina, kiinalainen 
Kiinalla on nykyään kolme valtion tunnusta- 

maa     uskontoa,     Konfutsenusko.     Taoismi     ja 



Kiirastuli  — 150 — Kiitos,  k i i tol l i suus,  j.n.e. 

 

Buddhan oppi, mutta ks Taoteking 1907:9—10, 
keltainen vaara 1918:228—229, 

vanha kiinalainen vertauskuva voimien kol- 
miosta ks Kohtalo 1924:264—265, 1925:190, ks 
murroskausi   1927:216—218,   1928:5, 

K i i n a l a i n e n  ja e g y p t i l ä i n e n  kir- 
joitus kuuluu sarjaan Ihmiskunnan alkuperäi- 
nen kieli ja kirjoitus    1928:78—84 ks P. E. X 

1929:224, 1930:128,  1932:137, 139. 
Kiirastuli 
ks tuomio 1906:166, kuolema 1907:49. Marja- 

tan rengas 1914:410—412,  1929:133. 
Kiitos,   k i i t o l l i s u u s ,    kiittämättömyys 
»Kiittämättömyys on maailman palkka» ks 

Kaila, E.  1906:284, 
Minkätähden sitten liityin Teosofiseen Seu- 

raan? Kiitollisuudesta ja riemusta, ks veljeys 
1909:207—208, 

ks Päämajassa  1911:31—32, 
Onnellista uuden vuoden jatkoa toivoo Tie- 

täjä kaikille arvoisille avustajilleen, ystävilleen 
ja lukijoilleen! Tuokoon runsaasti henkistä ja 
aineellista siunausta mukanaan vuosi 1912! 

Käytän samalla tätä tilaisuutta hyväkseni 
kiittääkseni lukuisia ystäviäni, jotka läheltä ja 
kaukaa, maitten ja merien takaa, ovat muista- 
neet minua ja työtäni onnen toivotuksillaan al- 
kavan vuoden johdosta. Sydämellinen kiitok- 
seni heille. Soisin, että minulla olisi kykyjä ja 
voimia loppumattomiin, että todella voisin teh- 
dä Suomen kansalle sitä palvelusta, jota ha- 
luaisin tehdä. On mielestäni merkillistä, että 
jo eläessäni saan niin paljon myötätuntoa osak- 
seni ja saan nähdä näin paljon tuloksia työs- 
täni. Tietysti ansio on teosofian eikä minun, 
mutta se onkin juuri ajan merkkiä, että teoso- 
fia otetaan semmoisella suosiolla vastaan. Mei- 
dän kansamme kaipaa teosofiaa. Ulkomailla 
parhaasta päästä »yläluokkalaiset» omaksuvat 
teosofisen maailmankatsomuksen, mutta Suo- 
men kansan syviin riveihin on syntynyt ja syn- 
tyy yhä sieluja, kyllin vanhoja ja kyllin koke- 
neita, että kaipaavat suurempaa valoa ja enem- 
män totuutta kuin materialismi tai teologia ky- 
kenee antamaan. Nämä jalot sielut vetävät 
luoksensa teosofian valon, syttyvät siitä tuleen 
ja valaisevat sitten puolestaan ympäristöään, 
sytyttäen sielun toisensa perästä. Näin teosofia 
leviää ja elämän riemu sen mukana vastusta- 
mattomalla voimalla. Ja minulle, pienelle, mi- 
tättömälle, joka näkymättömän Isän armosta 
sain ensimäisen tulen sytyttää, tuodaan tuhat- 
kertaisena ilona ja onnena takaisin ne kyyne- 
leet, jotka vuodatin, ne huokaukset, jotka rin- 
nastani nousivat, kun yksin etsin Jumalaa ja 
yksin totuuden nähtyäni tunsin velvollisuudek- 
seni siitä kansalleni kertoa.  1912:4—5, 

Hänen täytyy tyytyä omantuntonsa kiitok- 
seen, ks aate 1912:256, 

emmekä me — Mestarit — ole kiittämättömiä». 
ks opettaja   1912:311, 

Mestari K. H. huomautti, että — — — »kiit- 
tämättömyys ei kuulu meidän paheisiimme», ks 
Sinnett  1913:110,   1914:368, 

Sydän täynnä kiitollisuutta ks autobiografia 
1915:3—4, 

kiittämättömyys on maailman palkka ks In- 
dia 1917:249,  1919:2, 

Olen kiitollinen sekä kirjeestä että kirjoista, 
ks esperanto 1919:89—90, 

kiitollisina siitä ilosta ks T. S:n tehtävä 1921: 
333, 

Kaikesta saamme kiittää madame Blavatskya. 
Ja voi meitä, jos unohdamme kiitollisuuden vel- 
kamme, jos rakastamme Teosofista Seuraa 
enemmän kuin teosofiaa, jos rakastamme ks 
Mea culpa  1922:259—264, 

Kuinka kiitollinen olen kaikille, jotka ovat 
tehneet työtä Ruusu-Ristin leviämiseksi, uhra- 
ten aikaa, uhraten rahaa. He ovat varmasti 
tehneet enemmän hyvää kuin ovat aavistaneet- 
kaan, ks Mea  culpa 1922:264, 

täytyy minun kiitollisena tunnustaa, että siitä 
saakka kun totuus minulle kirkastui, on sielus- 
sani asunut rauha, jota maailman myrskyt ei- 
vät ole kyenneet järkyttämään, ks sota  1924:4, 

Kiitollisuutta tunnen nytkin ajatellessani vii- 
me kuluneita viikkoja, kiitollisuutta kaikkia 
kohtaan, jotka ks P. E. III syntymäpäiväin johd. 
1924:4—6, 

Ja sydämeni on hänelle kiitollinen, ks Kouta, 
Aarni 1924:87, 287, 

Tietysti on sangen kiittämätöntä hommaa olla 
huutavan äänenä korvessa,    ks oppi    1925:223, 

ks P. E. III syntymäp. 1926:10, 
Jotkut vanhat tuttavat ovat kysyneet minul- 

ta, enkö kadota tasapainoani semmoisessa ylis- 
tysten tulvassa, mikä tuli osakseni viime jou- 
luna, ja he ovat samalla huomauttaneet, että 
suureen yleisöön ainakin vaikuttaa inhoitta- 
vasti, kun annan omassa aikakauskirjassani jul- 
kisesti kiittää itseäni: »tehkööt sitä toiset, puo- 
lueettomat lehdet, jos he katsovat siihen olevan 
syytä!» 

Mitä tähän ystävälliseen huomautukseen vas- 
taan? 

Ensinnäkin, että joulun aikana todella oli 
puolueettomia lehtiä, jotka katsoivat olevan 
syytä omistaa muutamia kauniita sanoja minun 
29 vuotta kestäneelle julkiselle työlleni teoso- 
fian hyväksi tässä maassa. 

Toiseksi, että ne, jotka alituisesti, eivätkä ai- 
noastaan juhlatilaisuuksissa, seuraavat teosofi- 
sen työn edistymistä ja minun osuuttani siinä 
ja jotka sentähden muulloinkin tahtovat siitä 
puhua ja iloita, harvoin ovat tilaisuudessa sitä 
tekemään muualla kuin omassa teosofisessa 
lehdessään. Tiedämmehän hyvinkin, että maa- 
ilman »puolueettomat» lehdet ani harvoin otta- 
vat palstoihinsa selontekoja meidän kirjoistam- 
me ja puheistamme ja vielä harvemmin siinä 
muodossa kuin asianomaiset meikäläiset itse 
soisivat. Mitä muuta neuvoa siis on teosofian 
ystävillä kuin purkaa sydämensä esim. Ruusu- 
Ristin palstoilla? Ja ovathan meidän omat 
palstamme siksi pieniä, että harvoin joutunevat 
suuren yleisön käsiin. Asianharrastajia ja 
Ruusu-Ristin ystäviä tuskin loukannee intii- 
mimpi ja sydämellisempi äänensävy kirjoitta- 
jien vilpittömissä  sanoissa. 

Kolmanneksi, että Ruusu-Ristin joulualbumi, 
jossa oli pitempi kirjoitus minun personallisista 
elämänvaiheistani, oli nimenomaan Ruusu- 
Ristin Neuvoston toimittama, — mikä  ei suin-
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kaan merkitse, että minä olisin muutenkaan 
estänyt mainitun kirjoituksen painattamista 
Ruusu-Ristissä, sillä totuuden sana on mielestäni 
aina paikallaan. 

Mitä muuten itseeni tulee, olisin omissakin 
silmissäni huono totuudenetsijä, jos kiitos 
enemmän kuin moitekaan saisi minut horju- 
maan suoralta tieltäni. Ja huonosti minä tunti- 
sin itseni ja omat puutteellisuuteni, jos toisten 
kiitos saisi minut uskomaan itsestäni semmois- 
ta, mikä ei ole totta. Päinvastoin olen sydämes- 
täni kiitollinen niille, joilla on hyvä sana mi- 
nulle sanottavana: siinä tuokiossa näet huo- 
maan, kuinka kaukana olen siitä ihanteesta, 
jonka olen itselleni asettanut tai paremmin sa- 
noen, jonka Kristus on minulle antanut. Mutta 
samalla tunnen itseni toisten kaltaiseksi, vel- 
jeksi veljien parissa, ja iloitsen sydämessäni 
siitä, että toisten ymmärtäväinen hyvyys on 
lähentänyt meitä toisiimme ja tehnyt minunkin 
elämäni inhimilliseksi.  1926:37—38, 

kuinka kiitollinen olen oleva niille, jotka ks 
Johtajan osasto  1928:349, 

Riippuuhan moite ja kiitos jonkunverran ks 
parjaus  1930:132, 

kiitolliset tämän kirjeen johdosta ks kansan- 
opisto  1930:134, 

Me ihmiset emme vain aina huomaa, missä ja 
millä tavalla meidän on osoitettava onnellinen 
ja iloinen kiitollisuutemme, ks kirjallisuus 
1931:5, 

Eräs Ruusu-Ristin tilaaja ja asianharrastaja 
kirjoittaa minulle: »Koska on tarkoitus, että 
tätä aikakauskirjaa levitetään yleisön keskuu- 
teen, en saata katsoa oikein sopivaksi, että jo- 
kaisessa kirjoituksessa esiintyy jumaloivia lau- 
suntoja P. E:stä, kun hän itse vielä näkyy ole- 
van päätoimittajana». 

Samaa sain kuulla seitsemän vuotta sitten, 
kun tammikuun numerossa 1926 kerrottiin ja 
osaksi toistettiin, mitä kaunista oli sanottu 50- 
vuotispäivänäni. 

Tavallisesti saadaan kuulla kaikenlaista hy- 
vää ihmisestä, kun hän on kuollut. N.s. »suur- 
miehen» hautajaisissa puhuvat kymmenet puhu- 
jat samaan äänilajiin, — ylistetään tuntikausia 
vainajan ihmeellisiä hyveitä. Tämä on kaunis- 
ta: ei ainoastaan sentähden, että ihmiset saavat 
purkaa sydämensä lämmön, vaan ennen kaik- 
kea sentähden, että se on totta. On totta, mitä 
he puhuvat, muuten eivät osaisi sitä sanoa. 
De m o r t u i s  nil nisi verum, sanoivat 
vanhat roomalaiset, ja se ei merkinnyt ainoas- 
taan, että »kuolleista ei saanut puhua muuta 
kuin totta», vaan myöskin, että »kuolleista ei 
voinut puhua muuta kuin totta». On olemassa 
toinenkin lause: e m o r t u i s  verum, ja se 
merkitsee: »kuolleista totuus», nim. »kuolleista 
kotoisin totuus» eli kuolleita tutkimalla pääs- 
tään totuuteen, minkä lauseen jokainen spiritisti 
muitta mutkitta hyväksynee. 

Harvinaisempaa on, että ihmistä kiitetään hä- 
nen eläissään. Häntä itseään hävettää, kiittä- 
jät kainostelevat — ja maailmaa ällöittää. Mutta 
onhan elävän kiitos pohjaltaan yhtä kaunista 
kuin kuolleen? Ainakin se on vilpitöntä. Kuo- 
lema järkyttää. Viha vaikenee. Mutta elävä 
on yhä tuossa maailman kiusana. 

Mitä siihen tulee, että Ruusu-Risti joskus 
julkaisee kiittäviä sanoja omasta toimittajas- 
taan, en voi olla hymyilemättä. Kilpailevatko 
siis toiset lehdet keskenään tässä ylistelyssä, 
koska Ruusu-Ristin on turha ja sopimaton sitä 
tehdä? Tiedämme asiain tilan olevan päinvas- 
toin. Meidän kaikkien sydämiä lämmittää, että 
peitetyn moitteen ja pilkan vastapainoksi jos- 
kus saamme kuulla kiitostakin. Se lisää us- 
koamme — ei kuolevaiseen henkilöön, vaan sii- 
hen asiaan, jota hänkin palvelee. 

Muuten: jos kysytte omaa henkilökohtaista 
mielipidettäni, sanon: kirjoittakaa ankaria ja 
asiallisia arvosteluja työstäni ja minusta, kyllä 
tiedätte, että ne julkaistaan yhtä hartaasti kuin 
kiitokset.  1933:71—72,  235. 

K i l p a i l u  1918:118, 1921:34, 
Vaan minun piti puhua kilpailuista. Sanotta- 

koon siis heti suoraan: kilpailuun en pysty. En 
ymmärrä mitä kilpailu onkaan, ks Mea culpa 
1922:263—264. 

ks urheilu 1926:203, 
Kilponen, Olli ks ihme 1909:260, vesi 1909:263. 
K i l p u a   1909:45,   1914:45—47. 
Kingsford,  Anna  1907:182,  183, 
Mrs. Kingsford, joka oli saavuttanut lääke- 

tieteen tohtorin  arvon Parisin yliopistossa,  oli 
merkillinen englantilainen mystikko --------------- oli 
länsimaalainen okkultisti, joka saavutti »rosen- 
kreutsiläisen» vihkimyksen ja esiintyi Euro- 
passa samaan aikaan kuin madame Blavatsky 
Indiassa. Mrs. Kingsford ei tuntenut teosofiaa 
laisinkaan,  silloin kun ks veri  1925:52,  1929:91. 

Kingsland,  W.  1907:182,  1915:367. 
Kinos, K. V. ks salatiede 1910:178—180, sala- 

tiede 1910:272—275, 
Minulle lähetettiin joku aika sitten näytteek- 

si muuan K. V. Kinoksen Tampereella julkai- 
sema painotuote, joka koski magnetista paran- 
tamista ja nukuttamista; en tiedä enää lehden 
nimeä, sillä olen sen hukannut. Muistan vain 
että siinä oli puhe sekä teosofiasta että salatie- 
teestä, sekä H. P. Blavatskysta että P. E:sta. 
Oma nimeni oli mainittu jonkinlaiseksi rekla- 
miksi, oli mainittu, että kerran olin tekijälle 
lausunut: »te olette löytänyt yhden salatieteel- 
lisen avaimen.» Tässä yhteydessä oli kuiten- 
kin lausuntoni väärin käytetty, sillä minä olin 
antanut sen yhdestä kirjotuksesta, jonka 
K. V. K. oli lähettänyt Tietäjää varten, mutta 
jota en voinut Tietäjässä käyttää. Siinä kirjo- 
tuksessa ei ollut puhetta mistään uudesta nu- 
kuttamistavasta tai parantamismenettelystä, 
vaan oli se tietopuolinen viittaus Raamatun ja 
Kalevalan salanimien merkitykseen psykofysio- 
logiselta kannalta katsoen. Ja koska semmoisen 
merkityksen esittäminen antaisi aivan yksipuo- 
lisen ja väärän käsityksen Raamatun ja Kale- 
valan sisällöstä, en mitenkään katsonut 
K. V. K:n kirjotusta julkaisemisen arvoiseksi. 
Vielä vähemmin, jos hän silloin olisi kirjotta- 
nut semmoisia mielettömyyksiä ja antanut 
semmoisia rumia ohjeita kuin tuossa painetussa 
tekeleessään. On vaikea ymmärtää, että ajat- 
televa ihminen  saattaa  siihen  määrin  sekottaa
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yhteen niin ristiriitaisia asioita kuin teosofian 
ylevän puhtauden ja tekijän omat inhottavat 
keksinnöt.  1912:253, 

Kys. Nykyään on Kansan Tahdossa ollut 
erään tamperelaisen K. V. Kinoksen ilmotus 
kirjottamastaan kirjasta V i i s a u d e n  käär- 
meet eli m y s t i l l i s t e n  p o r t t i e n  tii- 
r i k k a .  Hän kehuu Suomen etevimmän teoso- 
fin myöntäneen, että hän on avannut yhden si- 
netin. Hän muka selittää kirjassaan teosofian 
ja spiritismin ja magian järjen valossa, mutta 
hän on raaka materialisti ja minun mielestäni 
hänen teoksensa on aivan arvoton. Miten Te 
arvostelette hänen teoriaansa, jos olette sitä tut- 
kinut! 

Vast. Se on tietysti käytännöllisesti katsoen 
arvoton ja alhainen. Kirjotin samasta tekijästä 
pari sanaa viime vuoden Tietäjässä sivulla 253. 
1913:161. 

Kipinä-looshi  1912:196. 
»Kipinä» Clevelandin suom. teos. seura ks 

»Teosofian valo» 1913:315. 
K i p l i n g ,  Rudyard ks jälleensynt. 1910:286, 

1921:127. 
»Kireät ovat ajat», valitetaan kaikkialla, ks 

Versailles  1929:317—318. 
Kirja l l i suus ,  kirjail ijat ,  jne ks myös 

Kustan- 
nustyö. 

S u o m e n k i e l i n e n  t e o s o f i n e n  kir- 
j a l l i s u u s .  Kun »Valoa kohti» kirjan ensi- 
mäinen painos ilmestyi, lausui sen johdosta 
Kansan Lehdessä nimim. J. E. P. m.m. seuraa- 
vat sanat: »Mutta vielä enemmän minua ila- 
huttaa, että tämä ensimäinen laajempi teosofi- 
nen suomenkielinen teos on alkuperäinen eikä 
käännös. Se todistaa, että sen tekijässä on jo 
ehtinyt tuuleentua omintakeinen maailmankat- 
santokanta teosofisella pohjalla. Ja se mieles- 
täni on yhtenä takeena teosofisen liikkeen me- 
nestyksestä Suomessa ...» 

Nämä sanat kuvaavat täydellisesti sitä ohjel- 
maa, jota me olemme koettaneet noudattaa suo- 
menkielisen teosofisen kirjallisuuden suhteen. 
Olemme joskus kuulleet muistutuksen siitä, että 
on olemassa niin harvoja suomennoksia ylen rik- 
kaasta ja syvällisestä englantilaisesta kirjallisuu- 
desta: Annie Besantilta on vain yksi suomennos, 
Leadbeateria samoin, H. P. Blavatskylta ei 
mitään, G. R. S. Meadiltä ei mitään j.n.e. Tämä 
muistutus on aivan paikallaan, sillä epäilemättä 
olisi opiksi ja hyödyksi, jos noiden suurten 
opettajain teoksia olisi tarjona suomenkin kie- 
lellä — (ja luotamme siihen, että niitä vielä il- 
mestyy). Mutta kuitenkin olisi tähän saakka 
meidän ohjelmamme täytynyt olla aivan toi- 
nen, jos olisimme suomennoksia hankkineet 
sen sijaan, että meillä nyt on enemmän alku- 
peräisiä teoksia. Meidän olisi siinä tapauksessa 
täytynyt toimia enemmän koneellisesti niin sa- 
noaksemme. Olisi pitänyt teettää kääntäjillä 
sopivia suomennoksia ja antaa teosofinen sano- 
ma kuulua Suomen kansalle ikäänkuin vieraan 
suusta. Nyt on sitä vastoin koko liikkeemme 
kasvanut sisästäpäin, sisällisestä halusta ja tar- 
peesta. Työntekijöitä on vähitellen ilmaantu- 
nut useampia ja jokainen on kantanut kortensa 
 

yhteiseen pesään. Kirjoja on ilmestynyt alku- 
peräisiä, mutta on ilmestynyt aivan kuin itses- 
tään, kenenkään käskemättä, suomennoksiakin. 
Ja jos työmme tällä tavalla jatkuu, täytyy mei- 
dän uskoa sen lopulliseen menestykseen. Se ei 
ole kukka, joka hellävaroen on tuotu ulkomail- 
ta ja istutettu suomalaiseen ansariin, vaan se 
on siemen, joka tuulen mukana on lentänyt 
Suomen niemelle ja langennut maahan, jossa 
se on itänyt ja kasvanut. Jos meidän työmme 
jatkuu kuten tähän saakka, on se lopulta saava 
aikaan mullistuksen Suomen kansan henkisessä 
elämässä. Ja jos ei se saa mullistusta aikaan, 
on se yhtäkaikki luova iloa ja valoa yhä useam- 
man suomalaisen elämään, ja tämäkin on voitto 
suuri koko kansan henkiselle ja maalliselle elä- 
mälle.   1906:139—140, 

Omassatunnossa olevista kirjotuksista vastaa 
kukin kirjottaja itse ks mediumismi 1906:231, 

kukin teosofinen kirjailija itse vastaa sanois- 
taan eikä suinkaan soisi, että häntä pidettäisiin 
erehtymättömänä auktoritetina. ks rukous 1907: 
114, 

» M i t ä  k i r j o j a  m i n u n  tulee lukea 
p e r e h t y ä k s e n i  t e o s o f i a n  o p p e i -  
h i n ? »  

Näin kysyy ystäväsi. Vastaa hänelle: lue seu- 
raavat kirjat tässä järjestyksessä: 

1. T e o s o f i a  ja T e o s o f i n e n  S e u r a .  
Kirj. Pekka Ervast. 

2. T e o s o f i a n  u l k o p i i r t e e t .  Kirj. 
C. W. Leadbeater. 

3. Valoa  k o h t i .    Kirj.  Pekka  Ervast. 
4. T e o s o f i a n  a v a i n .  Kirj. H. P. Bla- 

vatsky. 
5. I h m i n e n  ja h ä n e n  r u u m i i n s a .  

Kirj. Annie  Besant. 
6. J ä l l e e n s y n t y m i n e n .  Kirj. Annie 

Besant. 
7. Karma.    Kirj.  Annie Besant. 
Apuna näitä kirjoja lukiessa käytetään »S a- 

l a t i e t e i l i j ä n  s a n a k i r j a a » .  Sitten ryh- 
dytään lukemaan kirjoja Mitä on kuole- 
ma?, Bhagavad Gita, Buddhalainen katkismus 
y.m. y.m. 

Luettelo kirjoista ja niiden hinnoista on seu- 
raavalla  sivulla.   1907:279, 

Kirjailijan suurin kiusaus on ks Wells, H. G. 
1908:60, 

T e o s o f i n e n  k i r j a l l i s u u s  v u o n n a  
19 0 7. Viime vuonna julkaistiin uusia teosofi- 
sia teoksia englannin kielellä 31. kpl. (alkupe- 
räisiä), hollannin kielellä 18 kpl. (käännöksiä), 
ruotsin k. 2 kpl. (käänn.), tanskan kielellä 3 
(käänn.), saksan k. 4, ranskan k. 7 (käänn.), 
espanjan k. 4 (2 alkuperäistä), italian k. 8 (2 
alkup.), intialaisilla murteilla 7 (käänn), suo- 
men k. 6 (4 alkup.) Teosofisia aikakauskirjoja 
julkaistiin yhteensä 47 kpl. 16 eri kielellä, jois- 
ta kokonaista 18 kappaletta englannin kielellä. 
1908:61, 

T e o s o f i s t a       k a u n o k i r j a l l i s u u t t a .  
Tuntuva puute suomenkielisessä teosofisessa 

kirjallisuudessamme    on    se,    ettei   meillä    ole 
teosofis-henkisiä     kertomuksia     ja     romaneja 



Kir ja l l i suus ,  k ir ja i l i ja t  — 153 — Kir ja l l i suus ,  k ir ja i l i jat  
 

(lukuunottamatta »Haaveilijaa»), sillä tämä hel- 
pommin sulatettava ja ymmärrettävä kirjalli- 
suuden laji on omiansa vaikuttamaan paljon 
teosofisten aatteiden levittämiseksi laajoihin 
piireihin. Toivottava olisi, että Teos. Kirj. ja 
Kust. ryhtyisi tarmolla tätä puutetta poista- 
maan. Onhan ulkomaalaisessa kirjallisuudessa 
runsaasti romaneja, kertomuksia ja runoja. Nii- 
tä sopisi suomentaa. Mainitsemme esim. Mabel 
Collinsin »Valkoisen lootuskukan tarina», 
Sinnettin »Karma», Buhverin »Zanoni», »Tuleva 
sukupolvi» ja »Ihmeellinen tarina», Edouard 
Schuren »Enkeli ja sfinksi» ja »Haamu» nimi- 
set kirjat.   1908:128, 

Kirja kuuluu täten »teosofishenkiseen kauno- 
kirjallisuuteen»,  ks Kaste  Anni  1908:180, 

A r v o i s a t    » T i e t ä j ä n »    l u k i j a t !  
Kesä—heinäkuun aikana ei ilmesty »Tietäjää»; 

vasta elokuun 15 p:nä saapuu taas luoksenne 
»Tietäjän»  kaksoisnumero. 

Kesän aikana siis lukekaa teosofista kirjalli- 
suutta! 

Älkää unohtako hankkia itsellenne teosofisia 
uutuuksia! »Kristinuskon salainen puoli», kirj. 
Annie Besant, hinta Smk. 4:—, sid. 5:—, ilmes- 
tyy piakkoin. Bulwer’in Salatieteellinen ro- 
maani »Zanoni» alkaa myös kohta ilmestyä vih- 
koissa. Ja nyt jo on saatavissa »T. S. S.O. En- 
simäinen vuosikertomus», joka sisältää jokai- 
selle teosofille mieltäkiinnittäviä tietoja liik- 
keen kehityksestä Suomessa ja maksaa 2 mk. 
rahtivapaasti. 

Ja jos teillä ei ole kaikkia vanhoja kirjoja, 
rientäkää niitä ostamaan! Jokaisen teosofin vel- 
vollisuus on omistaa kirjahyllyllään kaikki kus- 
tantamamme kirjat. 

Sanotaan, että suomalainen ei vielä ole kyl- 
liksi sivistynyt ymmärtääkseen hyvän kirjan 
arvon. Hän ehkä lukee ja lainaa sen jostakin 
kirjastosta, mutta ei osta sitä. Hän ei »tuhlaa 
rahojaan» kirjoihin! Niin — mutta kyllä kah- 
viin, tupakkaan j.n.e.! 

Teosofit! Osottakaa te, että teillä on kor- 
keammanlaatuisia taipumuksia ja elämänvaati- 
muksia. Hankkikaa itsellenne kirjoja! Täyte- 
läinen kirjahylly on kodin kaunistus. Koti il- 
man kirjoja tekee tyhjäsisältöisen, sivistymät- 
tömän vaikutuksen. 

Emme pyydä, että ostaisitte vain m e i d ä n  
kirjojamme. Ostakaa kaikkea hyvää kirjalli- 
suutta, niin kasvatatte sieluanne ja älyänne mo- 
nipuolisesti. 

Pyydettäessä lähetämme luettelon teosofisis- 
ta kirjoista sekä suomen että ruotsinkielellä. 

Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike. 
Helsinki.  1908:192, 

ks Ompeluseura    1908:315, 

Kuinka paljon kirjallisuutta meidän aikanam- 
me painetaan ja julkaistaan! Kuinka paljon 
vaivaa nähdään! Mutta kuinka paljon turhaa 
käännellään ja kirjotellaan, kun ajattelee, että 
suuret paljoudet todella hyvää ja ylevää kirjal- 
lisuutta jätetään aivan unohduksiin. Suomessa 
kin ilmestyy kirjoja sadottain joka vuosi. Mut- 
ta jos lähtee kirjakauppaan ja kysyy mitä kir- 
joja    pitää    ostaa    tutustuakseen    perinpohjin 
 

esim. itämaalaisiin uskontoihin, mitä muiden 
kansojen pyhiä kirjoja on suomen kielellä luet- 
tavana, kuuluu vastaus: ei suomen kielellä ole 
semmoista kirjallisuutta ollenkaan . . . Tai ehkä 
joku tietää sanoa: onhan Teosofisen Kustan- 
nusliikkeen toimesta ilmestynyt buddhalainen 
katkismus ja Bhagavad Gita, ja teosofisessa ai- 
kakauskirjassa on ollut suomennoksena Taote- 
king ja Dhammapada. Niin, tämä kunnia on 
miltei yksinomaan meidän. 

Ja kuinka vähän me taas olemme voineet! 
Miksi meillä ei jo ole suuri teosofinen kirjal- 
lisuus suomen kielellä — kirjallisuus, joka kä- 
sittäisi m.m. pyhät maailmankirjallisuuden hel- 
met? Syy on selvä. Olemme köyhiä ja kirjal- 
lisuus on kallista. Mitä luulette, arvoisat luki- 
jat, että kirjan painattaminen maksaa? Satoja 
ja tuhansia markkoja. Ottakaamme esimerkki. 
Jokainen »Zanonin» kaksoisvihko maksaa pai- 
nettuna neljä sataa markkaa, suomennos noin 
sata markkaa, siis yhteensä noin viisisataa 
markkaa. Kaksoisvihkoja tulee kahdeksan. 
Koko teos maksaa täten neljä tuhatta markkaa. 
Ihmettelettekö, että vihkoja ilmestyy harvak- 
seen?   Jospa edes olisi sillä tuhat tilaajaa! 

Te sanotte: »Zanoni on romaani. Julkaiskaa 
arvokkaampaa kirjallisuutta». No niin, mutta 
oletteko lukeneet Zanonia? Se ei olekkaan ta- 
vallinen romaani. Rakkautta siinä on ja seik- 
kailuja, mutta — ken tahtoo opetuslapseksi, lu- 
kekoon Zanonin. Ken tahtoo tietää, miten vi- 
hityt elävät, lukekoon Zanonin. Ken tahtoo sil- 
minnähtävän todistuksen siitä, että Mad. Bla- 
vatsky ei »keksinyt» Mestareita ja Salaista Vel- 
jeskuntaa, lukekoon Zanonin, joka kirjotettiin 
v. 1848. 

Täytyyhän meidän kaikissa tapauksissa iloita 
siitä, mitä jo on saatu aikaan — teosofinen kir- 
jallisuus on mennyt hyvin kaupaksi. Suomen 
kansa on osottanut, että se haluaa muutakin ra- 
vintoa kuin ruumiillispersonallista. Suomen 
kansa panee arvoa henkisillekin aarteille, tai- 
vaallisille, joita ei koi syö eikä ruoste raiskaa. 

Nyt on vain tärkeä, jos tahdomme vastedes- 
kin menestyä, että jokainen asianharrastaja 
hankkii itselleen, mikäli mahdollista, jokaisen 
uuden teosofisen kirjan vieläpä lahjottaa vä- 
hempivaraiselle ystävälleen, jos siihen kykenee. 
Sillä tavalla on varma menekki uudelle kirjalle 
taattu, ja siten saamme kirjallisuutemme kas- 
vamaan. Ellei kirjallisuus kasva, eivät aatteet 
leviä. Mutta aatteiden levittäminen on juuri 
uskottu meidän huostaamme! 

Sentähden minua ilahuttaa uutinen semmoi- 
nen kuin seuraava, joka kirjotetaan minulle 
Kilpuan Korvenkylästä: »Nykyään olemme pyr- 
kimyksemme elvyttämiseksi perustaneet keske- 
nämme teosofisen lainakirjaston. Osuusmaksu 
on ainoastaan 2 mk. 50 p. ja sitten vuosimaksua 
50 p. vuodessa joka jäseneltä. Meitä on nyt 
kymmenkunta osakasta, joten kykenimme jou- 
lukuun lopussa, hinnanalennuksen aikana osta- 
maan kirjoja 30 markan arvosta. Kirjoja laina- 
taan myöskin syrjäisille, mutta vähän kalliim- 
malla lainausmaksulla kuin osakkaille. Lainaus- 
maksuina saadut rahat käytetään uusien kirjo- 
jen ostoon ja entisten kunnossapitoon. Ja ken- 
ties vielä osakkaatkin lisääntyvät, joten voidaan
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kirjastoa vähitellen kartuttaa. Sääntöjen mu- 
kaan ostetaan siihen ainoastaan teosofista ja 
muuta samansuuntaista kirjallisuutta. Ja sään- 
nöissä on m.m. määrä, että jos kirjasto-osuus- 
kunnan jäsenet sattuisivat vähenemään niin 
vähiksi, että pidettäisiin parhaana lakkauttaa, 
niin sen omaisuus luovutetaan Teosofiselle Seu- 
ralle. 

Tätä esimerkkiä voisivat varattomat joka pai- 
kassa noudattaa. 1909:44—45, 

Voisi sanoa, että jokainen teosofi ainakin nel- 
jällä tavalla saattaa tehdä työtä fyysillisellä ta- 
solla teosofisen  asian hyväksi: 

1) langettamalla, tilaisuuden sattuessa, hyvän 
sanan teosofian ja T. S:n puolesta, 

2) levittämällä teosofista kirjallisuutta, 
3) avustamalla rahallisesti teosofista kustan- 

nusliikettä,  sekä 
4) rupeamalla Teosofisen Seuran jäseneksi. 
Se työ, mikä minusta toistaiseksi näyttää tär- 

keimmältä, on työ teosofisen kirjallisuuden hy- 
väksi. Mitä olisimme ilman kirjallisuutta? Mis- 
tä olemme saaneet vastaukset kysymyksiimme? 
Ellemme kirjoista, ainakin niiden avulla. Ilman 
kirjoja ei aatteemme leviä.  1909:211, 

Pari päivää sen jälkeen kun olin kirjottanut 
edelläolevan l) saapui minulle Englannista, si- 
käläisen ylisihteerin lähettämänä, ylipainos 
eräästä Mr. C. W. Leadbeaterin »The Lotus 
Journalin» toisessa vuosikerrassa olleesta kir- 
jotuksesta »Looshikokouksen salattu puoli». Se 
saapui todella kuin käskystä ja julkaisen sen 
suomennettuna tässä Tietäjän numerossa. 

Pyydän sen yhteydessä jäseniämme huomaa- 
maan, kuinka tärkeätä on, että jokainen itse 
hankkii itselleen teosofiset kirjat. Ei siinä ole 
kyllin, että looshi perustaa kirjaston, joka hank- 
kii yhden tai pari kappaletta kutakin teosofista 
teosta ja sitten lainailee niitä jäsenille. Tämä 
voi korkeintaan tapahtua alussa ja kun on ky- 
symys looshista, jonka jäsenet ovat harvinaisen 
köyhiä, sekä mikäli koskee kalliita ja vieras- 
kielisiä kirjoja. Lainakirjasto, jossa esim. on 
suomalainen teosofinen kirjallisuus, on oleva 
ympäristöä varten, paikkakuntaa varten, ei jä- 
seniä varten perustettu. Jokainen jäsen pitä- 
köön kunnianaan hankkia itselleen kaikki teo- 
sofiset kirjat. Ajatelkaa vain, kuinka paljon 
jotkut uskaliaat teosofit ovat kärsineet, tehneet 
ja uhranneet, ennenkuin kirjat on saatu — eikö 
hän siis uhraisi edes niin paljon kirjallisuuden 
hyväksi, että ostaisi itselleen suomalaiset kir- 
jat! Jos hän on köyhä ja varaton, kieltäköön 
itseltään jotakin muuta! Sitä rakkaammaksi 
tulee hänelle teosofia! Niin olen minä alussa 
saanut tehdä ja moni muu minun kanssani. Se 
mikä kovin helposti tulee, ei olekkaan niin ar- 
vokasta. Mutta kun yhdestä ateriasta päivässä 
luopuu, kun pitää vanhaa takkiaan vielä yhden 
vuoden, kun kieltäytyy kahvista tai tupakista 
sitä varten että voisi tutkia ja kasvattaa itseään 
ja hankkia itselleen kirjallisuutta, silloin hen- 
gen elämä tulee kalliiksi ja ihanaksi ja todelli- 
seksi. Silloin ihminen näyttää itselleen — ja 
muille — että hänen pyrkimyksensä ovat jos- 
tain arvosta. 

1)   ks  looshityö   1909:337—340] 

Tämän puhun sekä omani että muiden koke- 
muksesta. 1909:341, 

TEOSOFINEN KIRJALLISUUS. 

Kaikilla sivistyskielillä on olemassa merkilli- 
sen laaja teosofinen kirjallisuus. Alkuperäinen 
on enimmäkseen englanninkielinen, mutta on 
alkuperäisiä toisillakin kielillä. Suomeksikin 
on jo käännetty ja kirjotettu sangen paljon 
teosofiasta ja vuosittain ilmestyy uutta. 

Se joka tahtoo yleiskuvan teosofiasta ja sen 
opeista, lukekoon ensin »Teosofia ja Teosofinen 
Seura», sitten »Valoa kohti», »Oletko teosofi?», 
»Teosofian ulkopiirteet» ja »Teosofian avain». 

Se joka haluaa tutustua kristinuskoon 
teosofiselta kannalta, lukekoon »Mitä on kristin- 
usko?», »Kristinuskon salainen puoli» ja »Juma- 
lan valtakunnan salaisuudet». 

Se joka lähemmin tahtoo tutkia jälleen- 
syntymistä, karmaa ja kuolemantakaisia oloja, 
lukekoon »Henkimaailman salaisuudet», »Mitä 
on kuolema?». »Jälleensyntyminen», »Karma» ja 
»Astraalitaso». 

Se joka tahtoo tutkia ihmistä ja ihmiskunnan 
historiaa, lukekoon »Ihminen ja hänen ruu- 
miinsa», »Enkelein lankeemus», »Veljeysaate ja 
pahantekijät», »Viisi esitelmää», »Luonteen kas- 
vatus» ja »Ajatusten laki». 

Se joka tahtoo teosofisen hartauskirjan, josta 
hengelle on ravintoa ja joka panee mietiskele- 
mään, lukekoon kirjat »Hiljaisuuden ääni», 
»Valoa tielle» ja »Herran laulu». 

Se joka haluaa kuulla hieman muista 
uskonnoista, lukekoon »Omantunnon uskonto» 
ja »Buddhalainen katkismus». 

Se joka kertomuksen muodossa tahtoo tutustua 
totuuden etsijän elämään, lukekoon »Zanoni» ja 
»Haaveilija»  nimiset romaanit. 

Tässä olemme maininneet melkein kaikki 
tähän saakka ilmestyneet suomenkieliset kirjat. 
Uusia on tulossa; ja ensi vuonna alkaa m.m. 
ilmestyä H. P. Blavatskyn »Salainen Oppi». 

Se joka haluaa seurata teosofista liikettä ja 
perehtyä teosofiseen ajattelutapaan, tilatkoon 
Tietäjän. 

1909 joululehti: 16, 

Kys. Kun teosofisessa kirjallisuudessa usein 
esiintyy viittauksia äänien ja värien lakiin ja 
niiden vaikutukseen, haluaisin tietää, löytyykö 
suomenkielellä niitä valaisevia teoksia? Sama- 
ten haluaisi kai monikin perehtyä sellaisiin kä- 
sikirjoihin, joista on usein toisissa kirjoissa 
mainittu, mutta  ei suomeksi ilmestynyt. 

Vast. On tosiaan paljon kirjoja, joita pitäisi 
saada suomen kielelle. Kun kirjojemme sään- 
nöllinen menekki kasvaa kyllin suureksi, sil- 
loin voidaan tiheämmin julkaista uusia teoksia. 
Jos esim. ostajain renkaaseen liittyisi 500 luki- 
jaa, jotka olisivat valmiit vuosittain uhraamaan 
25 à 50 markkaa teosofisiin kirjoihin, silloin 
kyllä kasvaisi kirjallisuutemme. Mielellämme 
julkaisisimme suomeksi O W. Leadbeaterin 
teoksen »Näkyväinen ja näkymätön ihminen» 
lukuisine värillisine kuvineen, mutta olisiko 
sillä ostajia? Alkukielellä se maksaa Smk. 15:75. 
1910:173—174, 
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oli ruvettava ripeään toimintaan teosofisen 
kirjallisuuden puolesta. Ensiksi — — — Toi- 
seksi — — — Kolmanneksi — — — Neljän- 
neksi ks P. E. VII 1910:177—178, 

Olen vastaanottanut myös seuraavan kirjeen: 
»Arvoisa Tietäjän toimittaja! Pyytäisin eh- 

dottaa Teille erään asian,  jota pidän  tärkeänä. 
Eiköhän voisi esittää »Tietäjän» lukijoille, 

että perustaisivat lukurenkaita paikkakunnil- 
leen  valistuksen ja  tiedon  levittämistä varten. 

Nykyaikana on mielestäni jokaisen valistu- 
neen henkilön mieskohtainen velvollisuus ryh- 
tyä valistustyöhön. Se käy parhaiten päinsä 
siten, että perustaa lukurenkaan eli sellaisen 
yhdistyksen jonka jäsenet sitoutuvat maksa- 
maan esim. 2—5 tai 10 markkaa jäsenmaksua 
vuodessa, josta kokoontuneilla varoilla ostetaan 
yhteisesti kirjoja. Siten saataisiin aina uusinta 
kirjallisuutta yhdistyksen jäsenten luettavaksi. 
Sellainen yhdistys on tavattoman kehittävä ja 
kasvattava. Se herättää lukuhalua kansalai- 
sissa. Ja kun lukuhalu on herännyt, silloin aina 
tulee tiedonhalukin heräämään. Silloin tulisi 
teosofisenkin kirjallisuuden vuoro astua esille, 
kun tiedon halu olisi herännyt. 

Lainausjärjestyksen voisi rengas itse laatia 
niin, että ei kirjat tulisi kenenkään luona kau- 
vaa viipymään. Niistä voisi vielä lainaajalta 
kantaa esim. 5 p. maksun viikolta t.m.s. Sitten 
ne lopuksi — kun jokainen jäsen on lukenut 
— voisi myydä huutokaupalla ja ostaa taas uusia 
kirjoja näin saaduilla rahoilla. Tällainen ren- 
gas pitäisi olla joka kylässä, sillä sen siunaus 
on ääretön. Ja kun se kerran tulee alkuun, ei 
se koskaan kuole, jos vaan innokkaat henkilöt 
ovat etunenässä. Ja luulenpa vielä, että kun 
varakkaammat ihmiset paikkakunnilla tulevat 
sellaisen lukurenkaan hyödyn huomaamaan, 
niin he kyllä varojakin antavat. 

Helsingissä voisi vielä olla tällaisilla luku- 
renkailla yhteinen asiamies, joka hankkisi kir- 
jat ja toimittaisi hinnanalennukset y.m. kustan- 
tajilta.» 

Tämän kirjeen ehdotusta kannatan kaikesta 
sydämestäni. Teosofiset looshimme tekevät 
tässä suhteessa työtä teosofisen kirjallisuuden 
tutuksi tekemiseksi, mutta onhan olemassa pal- 
jon muutakin hyvää kirjallisuutta, johon kan- 
san pitäisi tutustua. Kansamme lukuhalua on 
tosiaan oikein innolla herätettävä. Missä on 
ymmärtäväisempi ystävä, viisaampi opettaja, 
parempi toveri kuin hyvässä kirjassa, suuren 
neron, suuren sielun hengen tuotteessa? Luke- 
malla ja tutkimalla teemme ajatusruumiimme 
herkäksi ja plastilliseksi, ymmärtäväiseksi ja 
vastaanottavaiseksi. Ajattelemalla hankimme 
sille pysyväisen olemuksen, voiman, itsetietoi- 
suuden ja älyn. Lukemalla kokoomme ainek- 
sia, ajattelemalla luomme aineksista elävän ko- 
konaisuuden. 

Mitä kirjeen viimeiseen ponteen tulee, tiedän, 
että kirjottaja itse, herra F. Korpi, Humalisto 4, 
Helsinki, mielihyvällä palvelisi renkaiden asia- 
miehenä Helsingissä.    1910:294—295, 

Heti Tietäjää avatessaan lukijamme ovat ky- 
syneet: »miksikä tämä ensimäinen numero on 
näin pieni? Onko Tietäjän aikomus näin tun- 
tuvasti supistaa palstojaan!» 

Ei, ei, sallikaa minun selittää. Kun tätä nyt 
istun kirjottamaan, on joulukuu vasta puolivä- 
lissä. Näin varhain on tällä kertaa Tietäjä val- 
mistettava. Kirjallista maailmaa uhkaa näet 
suuri pysähdys työssä: kirjaltajain lakko. Lakko 
alkaa tammikuussa, ja koska ei voi tietää sen 
loppuhetkeä, ovat aikakauskirjat pakotetut jo 
ennen uutta vuotta painattamaan tammikuun 
numeronsa. Tästä aiheutuva työn lisäys on taas 
syynä numeron pienuuteen. Tietäjä on vain 16- 
sivuinen tällä kertaa, mutta niin pian kuin lak- 
ko loppuu, korvataan puuttuva sisällys. 

Totisesti meidän täytyy yhteisesti toivoa, että 
lakko päättyisi hyvin — hyvin ei ainoastaan 
pienelle piirille, vaan koko kansalle. Jos työn- 
tekijäin palkat nousevat, nousee myös kirjalli- 
suuden hinta. Yleisö silloin saa maksaa kulun- 
git, ja jollei yleisö maksa, jää kirjallisuus ki- 
tumaan. Mutta nyt kun Suomemme pitäisi 
nousta, nyt kun vähitellen on uusi aika Suo- 
melle koittava, nyt ei kirjallisuuden huutava 
ääni saa vaieta, — päinvastoin! Ainakin on vält- 
tämätöntä, että hyvän, puhtaan, kasvattavan 
kirjallisuuden arvo yhä suuremmaksi huoma- 
taan. En laisinkaan epäröi asettaa teosofisia 
kirjoja ja Tietäjää paraimman tarjona olevan 
kirjallisuuden joukkoon, sillä nyt jos koskaan 
tarvitsee kansamme teosofian sanomaa. Jotka 
vähänkin syvemmin näkevät ajan virtauksiin ja 
sen tulevaisuuden salakätköihin, tietävät, kuin- 
ka paljon riippuu suorastaan siitä, mille kan- 
nalle Suomen kansa asettuu teosofiseen maail- 
mankatsomukseen ja työhön nähden. Mitkään 
ulkonaiset seikat eivät tässä saa olla haittaa- 
massa historian tyyntä kulkua täyttymistään 
kohti.   1911:1—2, 

KAIKILLE  TEOSOFIAN   HARRASTAJILLE. 
Kuta tärkeämpi on, että Suomen kansa tutus- 

tuu teosofian aatteihin, sitä enemmän, sitä uut- 
terammin ja sitä uskollisemmin täytyy meidän, 
jotka teosofiaa harrastamme tehdä työtä asian 
puolesta. Emme voi odottaa, että maailma meitä 
erityisesti suosisi ja auttaisi. Päinvastoin se 
useinkin meitä estää ja ehkäisee. Saamme olla 
varsin kiitolliset Uudelle Suomettarelle, että se 
—määrätystä maksusta — suostui jakamaan 
lentolehteä »Mitä on teosofia?» Sen kautta teo- 
sofian nimi ja jonkun verran aatekin tuli laa- 
jalti tunnetuksi. Mutta vaikka teosofisia luen- 
toja on pidetty Helsingissä jo 10 vuotta, eivät 
pääkaupungin lehdet vieläkään uskalla sään- 
nöllisesti niistä kirjottaa, koska ne silloin ka- 
dottaisivat suuren joukon tilaajistaan. Niin 
suuri on vastustus materialistis- ja kristillis- 
mielisen  yleisön puolelta! 

Ja kuitenkin tämä riippuu vain ennakkoluu- 
loista, vain niistä vääristä ja hulluista käsityk- 
sistä, mitä ihmisillä on teosofiasta. Kun heidän 
puheilleen pääsee, kuuntelevat he useinkin mie- 
lellään ja myöntävät erehtyneensä. Jo siitä 
päättäen, että teosofisissa luennoissa käy mel- 
koisen paljon väkeä, ei suuri yleisö läheskään 
ole niin vastahakoinen teosofialle kuin muuta- 
mien jyrkistä sanoista voisi luulla. 

Senpätähden meidän velvollisuutemme on 
tehdä teosofian hyväksi minkä voimme. Maail- 
ma  kaipaa  sitä   sanomaa,   niitä   jumalansanoja,
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joita meillä on annettavana. Vaikuttavin keino 
päästä kosketukseen maailman kanssa on kir- 
jallisuus ja kirjallisuudesta ensi kädessä aika- 
kauskirja. Meidän Tietäjämme on se sanan- 
tuoja, jonka pitäisi päästä kolkuttamaan jokai- 
sen kodin ovelle. Tietäjä olisi saatava levite- 
tyksi tuhansissa ja kymmenissä tuhansissa kap- 
paleissa. Aika vielä tulee semmoinen Tietäjälle, 
siitä olen varma. Mutta se ei tule ilman työtä, 
ilman meidän työtämme. Voi jos jokainen Tie- 
täjän harras lukija ottaisi tehtäväkseen levittää 
aikakauskirjaamme, hankkimalla sille joitakui- 
ta uusia tilaajia! Tämä ei ole tapahtuva afäri- 
mielessä, vaan asian puolesta. Tietysti jokainen 
saa 10 o/0 vaivansa palkkioksi, mutta ei se pro- 
sentti vaivaa palkitse! Vaivan palkka on vain 
rakkaus ja ilo hengessä.   19.11:11—12, 

T e o s o f i a  k a i k i l l e .  Kun yhä selvem- 
min aletaan huomata, että teosofia on nykyajan 
suurin sivistävä voima, tulee myös välttämättö- 
mäksi valmistaa kaikilla paikkakunnilla tilai- 
suutta teosofian tutustumiseen. Tässä suhteessa 
on yleisillä kansankirjastoilla suuri tehtävä. Ei 
niin, että kukaan todellinen teosofian harras- 
taja tulisi toimeen sellaisilla kirjoilla, joita hän 
vain pariksi viikoksi voi lainata, mutta ensim- 
mäisen herätyksen ja innostuksen monikin on 
löytänyt lainaksi saamastaan  kirjasta. 

Useammalla taholla yhtaikaa on teosofien 
kesken herännyt halu jakaa veljilleen siitä, 
mitä itse ovat saaneet. Niinpä Teosofisen Seu- 
ran hallinto lähetti 100 kpl. Valoa Kohti-kirjaa 
eri kirjastoihin ympäri maaseutua. Turun teo- 
sofinen looshi Aura on alkanut lähettää yksi- 
tyisiä kirjoja kiertämään kädestä käteen varus- 
tettuna painetulla kehoituksella ketjun ylläpi- 
tämiseksi. Iisalmen teosofinen looshi on koon- 
nut useampia parhaita kirjoja kiertäviksi kir- 
jastoiksi, jotka lähetetään varattomille paikka- 
kunnille. Viimein Oulunkylän teosofinen looshi 
on ostanut 16 kpl. Omantunnon nidottua vuosi- 
kertaa ja lähettänyt erinäisiin kirjastoihin. 

Tällaiset lahjoitukset ovat vielä vain pieniä 
purosia. Ne eivät voi mitään tarvetta tyydyt- 
tää. Toivottava olisi, että kirjastot itse alkaisi- 
vat käsittää ajan vaatimuksia ja rientäisivät 
kartuttamaan varastojaan sellaisilla teoksilla, 
joita hartaimmin luetaan. Mainitseehan Hel- 
singin lainakirjasto tilastoissaan, että Pekka 
Ervast kuuluu luetuimpien kirjailijöitten jouk- 
koon. Mutta maaseudulla on paljon suuria kir- 
jastoja, joissa tehdään toistatuhatta lainausta 
vuodessa ja joissa ei ole vielä ainoatakaan teo- 
sofista kirjaa. Jokaisen yksityisen teosofin tu- 
lisi omalla paikkakunnallaan innostuttaa kir- 
jastojen johtohenkilöitä tämän puutteen täyttä- 
miseksi. Ja jos ken on siunattu maallisella ta- 
varalla ja tahtoisi siitä liikenevän ehdottomasti 
hyödylliseen tarkoitukseen, ei hän helposti 
voisi parempaa päämäärää löytää rahalleen. 
»Tehkää itsellenne ystäviä väärästä mammo- 
nasta».1)   1911:82, 

Kirjoistamme puhuessa muistuu mieleen se 
äänettömyys, jolla sanomalehdet yleensä kohte- 
 

1) [*Tämä art todennäköisesti ei ole P. E:n 
kirjoittama, mutta tärkeytensä vuoksi julk. 
tässä.] 

levat niitä, ks P. E. XII Suuret uskonnot  1912: 
7—8, 

Vielä kirjallisuudesta. Ranskan teosofinen 
päämaja on lähettänyt minulle seuraavan kier- 
tokirjeen Tietäjässä julkaistavaksi. 

K a n s a i n v ä l i s e n  k i l p a i l u n  Auvard- 
palkinnosta 1912 toimeenpanee Ranskan Teo- 
sofinen Seura. Tämä kirjallinen kilpailu alkaa 
tammikuun 1 p:nä 1912 ja on avoinna ainoas- 
taan Teosofisen Seuran jäsenille. 

P a l k i n t o    on  1,0 00  f r a n c ’ i a .  
Palkintolautakuntaan tulee kuulumaan 14 

Teosofisen Seuran jäsentä, joiden nimiä ei jul- 
kaista.     Kilpailun aineena on: 

A l t r u i s m i    ( i h m i s r a k k a u s )    eli 
t e o s o f i a    e l e t t y n ä .  

Aine on käsiteltävä kirjotuksessa, joka sisäl- 
tää noin 130 a 150 tuhatta sanaa, painettuna 5) 
ä 70 sivua  (ranskalaista)   18-kokoa. 

Palkinto jaetaan joulukuun 31 p:nä 1912. Kil- 
pailu päättyy kirjotusten lähettämisen suhteen 
elokuun 1 p:nä 1912; tämä koskee Ranskaa, Eu- 
ropan maita, Algeriaa, Tunisia ja Egyptiä; mut- 
ta syyskuun  1 p:nä mitä muihin maihin tulee. 

Vieraskielisiä kyhäelmiä, paitsi englanninkie- 
lellä kirjotettuna, tulee seurata ranskankielinen 
käännös. 

Palkittu teos painetaan aikakauskirjassa Les 
A n n a l e s  T h e o s o p h i q u e s .  Toiset käsi- 
kirjotukset palautetaan. Jokainen käsikirjotus 
on oleva varustettu tunnuslauseella, ja sama 
tunnuslause on oleva päällekirjoituksena sule- 
tussa kuoressa, joka sisältää tekijän nimen ja 
osotteen. Kaikki lähetykset on sisäänkirj otet- 
tava. Lautakunta ei ota vastatakseen hukku- 
neista lähetyksistä. 

Käsikirjotukset, s e l v ä s t i  k i r j o t e t t u i- 
na tai jos m a h d o l l i s t a  k o n e k i r j o -  
t ett uin a, on lähetettävä osotteella: Societe 
Theosophique, Paris, 59, avenue de la Bour- 
donnais, ja merkittävä kuoreen »Prix Auvard». 
1912:8, 

Mitä taas kirjallisuuteen tulee, olen varma, 
että se tekee hyvää työtään ja valaisee niitä, 
jotka puheista voivat saada väärinkäsityksiä, 
ks Lehto, J.  1912:10. 

Pyydän, että kaikki Teosofisen Seuran jäse- 
net tekisivät voitavansa teosofisen kirjallisuu- 
den ja Tietäjän hyväksi. Heidän tulisi jokai- 
sen tilata Tietäjä ja ostaa kaikki kirjat. Ellei- 
vät itse jaksa lunastaa Tietäjää ja kirjoja, voi- 
sivat pitää kunniavelvollisuutenaan hankkia 
yhden tilaajan ja myydä kappaleen kutakin 
kirjaa. Itse voivat lukea lainatavaraa siinä ta- 
pauksessa. Kustannusliikkeemme menestyy hy- 
vin — kirjallisuuden menekki lisääntyy vähän 
vuosi vuodelta, — mutta vielä menestys perus- 
tuu suureksi osaksi yksityisten uhrautuviin pon- 
nistuksiin. Mikseivät kaikki teosofit ottaisi 
ponnistuksiin osaa? Tilinteon päivänä — »vii- 
meisenä tuomiona» — ei ole hauska, jollei ku- 
kin osaa näyttää, että hän on tehnyt, minkä on 
voinut. Me elämme merkillisessä ajassa, jol- 
loin jumalat panevat arvoa melkein yksinomaan 
siihen työhön, jonka teemme totuuden puolesta 
ihmiskunnan hyväksi. 
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»Mitä sinä nyt vuoden alkaessa toivoisit Suo- 
men teosofeille?., kysyi minulta muuan ääni. 
»Jos saan lausua julki sydämeni ajatuksen», 
vastasin, »toivoisin heille suurta uskoa teosofi- 
seen asiaamme, ja paljon intoa toimimaan sen 
hyväksi!» 

Älkää unohtako, että meillä on »ostajien ren- 
gas» niminen järjestö, jonka jäsenet saavat 
uudet kirjat postivapaasti niin pian kuin ne il- 
mestyvät tarvitsematta lähettää rahaa kuin ker- 
ran vuodessa, tammikuussa. Liittykää ostajien 
renkaaseen, lähettämällä Teosofiselle Kustan- 
nusliikkeelle, os. Äggelby, Smk. 10:—, ja Ilmot- 
takaa tahdotteko jonkun jo ilmestyneistä kir- 
joistamme.    1912:10—11, 

Kyllä ihminen voi elää levittämällä teosofista 
kirjallisuutta esim.!    Mutta ks aate 1912:256, 

Kuulin äskettäin niin mieltäkiinnittävästä 
suunnitelmasta kirjallisen ja taiteellisen kult- 
tuurityön edistämiseksi ks kulttuurityö 1914: 
150—152, 249, Kustannustyö  1914:368—369, 

En tiedä, kuinka suuri kirja syntyisikään, jos 
tahtoisin itseni esittää! ks autobiografia 1915:4, 

Kys. Jo pitemmän aikaa on eri paikkakun- 
nilla kuulunut murinaa siitä, että teosofisen 
kustannusliikkeen kirjat ovat niin tavattoman 
kalliita, vieläpä sellaisetkin, joilla lukijat eivät 
tunnusta kovin suurta arvoa olevan, kuten esim. 
»Valon Herra». Kuinka tämä asia olisi korjat- 
tavissa? 

Vast. Tämä asia korjaantuu itsestään sit- 
ten, kun teosofinen kirjallisuus säännöllisesti 
leviää niin laajoihin piireihin, että joka kirjasta 
kannattaa ottaa suuri painos. Painokustannuk- 
set ovat suhteellisesti halvemmat, jos painetaan 
samaa kirjaa kymmenen tuhatta kappaletta kuin 
jos sitä painetaan yksi tuhat. Jos teosofista kir- 
jaa myytäisiin esim. viisi tuhatta kappaletta 
samassa ajassa kuin nyt myydään viisisataa, 
voisi sen hinta olla puolet pienempi. Ne jotka 
moittivat teosofisten kirjojen kalleutta vertaa- 
vat niitä tavallisesti uskonnolliseen kirjallisuu- 
teen, jota saadaan pilkkahinnalla, koska sitä le- 
viää kymmenissätuhansissa kappaleissa, mutta 
unohtavat, että teosofinen kirjallisuus on joko 
tieteellistä tai kaunokirjallista laatua. Ja ver- 
ratkoot ostajat teosofisten kirjojen hintoja tie- 
teellisten ja kaunokirjallisten teosten hintoi- 
hin! Mitä tulee kysymyksen toiseen puoleen, 
siihen nim. että joku julkaisu ei ole yleisön mie- 
leen, on tämä seikka, joka sattuu jokaiselle kus- 
tannusliikkeelle. Suuri yleisö saattaa pysyä 
kylmänä kirjalle, joka joidenkuiden mielestä 
on ansiokas ja päinvastoin.   1915:40, 

Yhdeksänkymmenluvun alkupuoliskolla oli 
vielä sangen vähän teosofista kirjallisuutta tar- 
jolla.   1915:55—59, 

Kirjailijan uraa en uskaltanut ajatella, olin 
saanut sen käsityksen kaikesta mitä olin kuul- 
lut, että jokainen suuri runoilija ja kirjailija oli 
harj ottanut kirjojen kirj ottamista vain sivutyö- 
nään meidän köyhässä maassamme — puhumat- 
takaan siitä, etten uskonut enää kirjallisiin ky- 
kyihinikään. Mitä minun niin ollen oli teke- 
minen?   [*ote P. E:n teos. muist.]   1915:157—162. 
 

Kun teosofiset aatteet puikahtavat kaunokir- 
jallisuuteenkin, silloin tosiaan niitä on ilmassa, 
ks Atra, K. 1915:252—253, 319, 

Kys. Teosofista kirjallisuutta on yleensä 
vaikea tajuta. Mistä on alottelijan alettava, 
mitä kirjoja lukemalla, päästäkseen täyteen 
selvyyteen teosofisista  opeista? 

Vast. Täyteen selvyyteen teosofisista opeista 
ei voi äkkipikaa toivoa pääsevänsä. Se on vuosi- 
kausien työ eikä tapahdu lukemalla yksistään, 
vaan myös elämällä ja ajattelemalla. Eläkää 
teosofiaa, oli madame Blavatskyn tapana sanoa, 
niin saatte kokea sen totuutta. Mutta voidak- 
semme sitä tehdä, täytyy meidän olla selvillä 
teosofian hengestä ja teosofisista perusopeista. 
Ja näiden perille päästäksemme tulee meidän 
välttämättä lukea ja tutkia. Jos nyt lukujär- 
jestystä alottelijalle ehdottaisin, sanoisin, että 
alussa seuraavat kirjat sopivat luettaviksi: Teo- 
sofia ja Teosofinen Seura, Oletko teosofi? Va- 
loa kohti, Suuret ihmeet, Mistä ja mihin? Teo- 
sofian avain, Aikain Viisaus, Teosofia (Steiner). 
1915:356, 

Muuten on mielestäni lapsellista pelätä yli- 
aistillisten tosiseikkojen mainitsemista tai poh- 
timista kirjallisuudessa ja taiteessa, ks Atra, 
Kaarlo  1916:52-—53, 

Kuka ei myöntäisi, että hän on suomalaisen 
kaunokirjallisuuden ensimäinen ja monen mie- 
lestä vieläkin voittamaton nero? ks Kivi, Alek- 
sis 1916:146—149, 

Seuran työ ja sen vaikutus näyttäytyy tällöin 
— — — kaunokirjallisuudessa ks teosofia art 
T.  S:n työ  ja  1916:347—348, 

älkäämme unohtako kirjoja ostaa ja lehtiä ti- 
lata ks mammona 1916:387—388, 

Kys. Rudolf Steiner sanoo kokeneen ope- 
tuksen olevan hyödyllisen etsijälle. Onko sel- 
laista   opetusta   Suomessa  saatavissa? 

Vast. Teosofinen kirjallisuus sitä tarjoaa. 
Muunlaista opetusta ei etsijä alkutaipaleilla 
kaipaa. Sitä käsittääkseni toht. Steinerkin tar- 
kottaa, sillä teosofis-salatieteelliset kirjat ovat 
juuri   »kokeneiden  opetuksia».    1917:145, 

Runsaasti valtiostipendejä kirjailijoita ja tai- 
teilijoita varten, ks Unelma 1917:151, 392, 

KIRJOJA JOITA EI SAA UNOHTAA. 
Nyt kun joulu on käsissä, ostaa jokainen kan- 

salainen kirjoja sekä itselleen että ystävilleen 
lahjaksi. Tietäjänkin lukijat noudattavat sa- 
maa kaunista tapaa, ja kun he kysyvät epäröi- 
den, mitä kirjoja valitsisivat, pyydämme huo- 
mauttaa, että on teosofisten kirjojen joukossa 
semmoisia, joita ei  saa unohtaa. 

Otaksukaamme, että tahdotte antaa lahjan ys- 
tävällenne, joka ei välitä teosofiasta, mutta mie- 
lellään lukee kirjallisuutta. Hänelle voitte an- 
taa jonkun seuraavista puolueettomista kir- 
joista: 

Edv. Bulwer:   Zanoni.   Romaani.   4:— 
Mabel  Collins, Kajastuksia  kaukomailta.  1:— 

— » —       , Kultaisten   porttien  läpi.    1:— 
— .. —       , Valkoisen   lotuskukan   tarina. 

Egyptiläinen kertomus. 2:25. 
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Pekka Ervast, Haaveilija. Kertomus. 3:50. 
C. Jinarajadasa, Hänen nimessään.  1:— 

— »—        ,   Kristus  ja  Buddha.    Kerto- 
muksia. 1:— 

Frans Korpi, Lomahetkinä.  1:— 
V. Oksa, Orjat. 2:— 
Goki,   Egyptiläisiä satuja. 3:— 
Veikko  Palomaa,  Kohtalon koulussa.  4:— 
Eino Salli, Legendoja ja uhrilauluja.   1:— 
Hugo Vaivanne,   Pyramiidin rakentajat.  1:— 
Svaami Vivekaananda, Mestarini.   75 p. 
Elia,  Sydänsuru.   60 p. 
Oscar Busch, Himojen tulet. Kertomuksia. 1:50. 
Jos teidän ystävänne mielellään tutkii kris- 

tinuskoa puolueettomasti — tai jos te itse, jou- 
lun viedessä ajatukset kristinuskon suuriin to- 
tuuksiin, tahdotte ottaa selvää siitä, mitä kris- 
tinusko todella on, kuka Jeesus Kristus oli ja 
mitä hän opetti, silloin teosofinen kirjallisuu- 
temme tarjoo monta valaisevaa teosta luetta- 
vaksi. Silloin pitää oikeastaan lukea kaikki 
seuraavat kirjat: 

Annie Besant, Kristinuskon salainen puoli. 3:— 
V. Angervo, Ristin ahdas portti.   1:— 
Pekka Ervast,  Jeesuksen salakoulu.   2:— 

— » —       , Jumalan    valtakunnan    salai- 
suudet.   50 p. 

— » —      , Kirkonopin teosofia.   1:— 
— » —    , Mitä  on kristinusko.  75 p. 
J. R. Hannula, Sana ja  sakramentit. 75 p. 

— » —       , Sisäisen   opettajan   seurassa. 
1:50 p. 

Mary Karadja, Seitsemän sakramenttia. 60 p. 
Edvard Schure, Jeesus. 2:50 
Rudolf Steiner, Joulu.   40 p. 

— » —        , Isä meidän.  50 p. 
Väinö Vaivanne, Kristuksen opin ydin. 2:50 

— » — , Tuonpuoleiset vertaukset. 
3:— 

— » — , Onko   Kristus historiallinen 
todellisuus? 2:— 

— » — , Risti ja   seppele.   1:25 
F.  Dostojevski,  Kristus  inkvisitorin  edessä. 

75 p. 
Arvid Järnefelt, Kirkkopuheet. 75 p, 
Leo   Tolstoi,  Evankeliumi.  2:— 
Mutta jos itse todenteolla tahtoisitte perehtyä 

teosofiseen maailmankatsomukseen, tutustua 
sen ihmeellisiin ja monipuolisiin oppeihin elä- 
män ja kuoleman salaisuuksista, syventyä sen 
elämänymmärrykseen, silloin teidän tulee hank- 
kia itsellenne seuraavat kirjat ja lukea ne seu- 
raavassa  järjestyksessä: 

Pekka Ervast, Mitä  on teosofia?   10 p, 
— » —      , Teosofia ja Teosofinen Seura.40 p. 

— » —        , Palaammeko  maan päälle?10 p. 
Tuntematon,  Elämän kysymyksiä.   75  p. 
O.  J.  H:der,  Teosofian alkeet nuorille.  75 p. 
A. Fullerton, Mitä on teosofia? 40 p. 
Pekka Ervast, Oletko teosofi?  50 p. 
— » —     , Viisi esitelmää.  1:— 
— » —       , Uusi  jumala.  2:— 
Annie Besant, Aikain viisaus.   3:— 
H. P. Blavatsky,  Teosofian avain.   4:— 
Pekka Ervast, Suuret uskonnot.   4:— 
— » —       , Kalevalan avain.   7:— 
 

Rudolf Steiner, Kuinka saavutetaan tietoja 
korkeammista maailmoista? 
3:— 

H. P. Blavatsky, Salainen Oppi I. Sid. 27:— 
Vieraskielisiä sanoja ymmärtääksenne käyt- 

täkää apunanne Salatieteilijän sanakirjaa (1:—.) 
Jos käsiinne sattuu teosofiaa vastaan kirjotet- 
tuja kirjoja, esim. K. af Geijerstamin Teosofia 
paljastettuna, lukekaa silloin myös seuraava 
vastaus: 

Muutamat suomalaiset teosofit, Teosofia ja 
H. P. Blavatsky. 

Teos, jonka arvo teosofisissa piireissä on ka- 
toamaton, on madame Blavatskyn Salainen 
Oppi, joka ilmestyy suomeksi kolmessa noin 800 
suurta sivua käsittävässä osassa. Ensimäinen 
osa, joka puhuu maailmansynnystä, on valmis 
ja maksaa sid. Smk. 27:— Toisesta osasta, joka 
puhuu ihmisen alkuperästä, on kaksi vihkoa ä 
6:— ilmestynyt; kaksi vielä tulee. Koko teos 
käsittää kuten sanottu noin 2,400 sivua ja on 
epäilemättä maailman kirjallisuuden merkilli- 
simpiä tuotteita. Salainen Oppi on arvokkain 
joululahja teosofi-ystävälle! 

Kaikkia näitä kirjoja voidaan tilata suoraan 
Teosofisesta Kirjakaupasta ja Kustannusliik- 
keestä, os. Äggelby. Raha lähetetään postioso- 
tuksena ja postimaksuksi on summaan lisättävä 
noin 20 pros. Kun tilaatte kirjoja vähintäin 
Smk. 10:— edestä, lähetetään ne rahtivapaasti. 
1917:481—483,  1919:164, 

Kuinka vähän olemme vielä esim. levittäneet 
teosofista kirjallisuutta! ks marttyyrit 1920:6, 
kustannustyö 1920:247—248, 368, kustannustyö 
1923:129, 

Älkää siis Te, teosofisten aatteiden kannatta- 
jat, laiminlyökö Ruusu-Risti-kirjojen ostamista 
jouluksi itsellenne ja ystävillenne, ks P. E. XII 
1923:364—365, 

On moitittu kirjojemme kalleutta, ks henki 
1924:9—10, 

että olin kirjailija ks Kouta, Aarni 1924:87, 
Kirjat sen toivat ks R-R 1924:327—328, 
Sitten johtajan alustus Ruusu-Risti-työn mer- 

kityksestä. »Kirjallisuuden kautta teemme voi- 
makasta propagandatyötä», sanoi hän, »siksi on 
kustannustoiminta tärkeä ja oleellinen puoli 
ruusuristityössä.» Johtaja huomautti siitä, että 
teosofiset aatteet nyt tunkevat ihmiskunnan sie- 
luun. Kaunokirjallisuudessakin jo käytetään 
näitä aatteita. Niiden, jotka ymmärtävät tek- 
nillisen teosofisen kirjallisuuden julkaisemisen 
välttämättömyyden, on tehtävä työtä tämän kir- 
jallisuuden levittämiseksi. »Tämän kirjallisuu- 
den tärkeys on siinä», sanoi hän, »että sitä yllä- 
pidetään hiivana ihmiskunnan kirjallisuuden 
taikinassa.» Ja meistä hän sanoi paljon riippu- 
van voiko teosofinen kirjallisuus olla hiivana 
ihmiskunnan kirjallisuuden taikinassa. Vain 
hengen avulla on maailma pelastettavissa. Ih- 
misen on sisällisesti muututtava, sitten vasta 
olot muuttuvat, ei päinvastoin. Erittäin painosti 
johtaja sitä seikkaa, että ei pitäisi antaa väsy- 
mykselle valtaa hyvissä yrityksissään. Kirjalli- 
suuden myyminen näyttää pieneltä tehtävältä, 
mutta juuri sen avulla saadaan suuria aikaan. 
Se muistettakoon,   että ken on uskollinen  pie-
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nissä tehtävissä hänet pannaan suurten asiain 
yli. Tähän tapaan puhui johtajamme. Hauskalla 
tavalla hän esitteli vuosikertomuksensa, talous- 
kertomuksensa ja kustannustoimintaa. Kuivat 
numerot ja kuivat asiat hän sai elämään huu- 
morin siunatulla lahjalla. 

»Kieltänsä ihmisen on käytettävä totuuden 
palvelukseen», sanoi johtaja edelleen. »Ihmi- 
sinä olemme kaikki kutsutut palvelemaan Ju- 
malaa ja kun sitä jumalallista puolta palvelem- 
me ihmisessä, silloin vasta ymmärrämme oikein 
palvella ihmiskuntaa. Älkäämme lyhyessä maal- 
lisessa elämässämme laiminlyökö tilaisuutta 
auttaa ihmiskuntaa. Pysyä elämässä palvellak- 
seen ihmiskuntaa, voittaa itsensä, unohtaa it- 
sensä ja pienissä asioissa, työskennellä yhtei- 
syyden hyväksi, siten kasvavat ihmiskunnan 
opettajat ja siihen johtaa ruusuristityö ja siksi 
se on siunattua työtä. Hänen nimessään, joka 
sanoi: »Minä olen voittanut maailman», ihminen 
voi voittaa maailman.» 

Ken kuuli Pekka Ervastin säkenöivän ja va- 
kuuttavan puheen ruusuristityön merkityksestä 
hän ehdottomasti lämpeni tälle aatteelle ja 
lämpeni ruusuristikirjallisuudcn levittämis- 
työlle, jota puolta ruusuristityössä johtaja eri- 
koisesti painosti. 

Alustusta seuranneessa keskustelussa kävi 
ilmj että oltiin johtajan kannalla kustannustoi- 
minnasta ja kirjallisuuden levittämistyöstä. 
Monet päättivät mielessään entistä enemmän 
ahkeroida asian auttamiseksi. Tällaiset kirjat- 
han ovat mestarien lahja ihmiskunnalle ja siitä 
lahjasta osalliseksi soisi kaikkien tulevan. 
[*Ote »Vuosijuhlavaikutelmia» kirj. L. S.] 1925: 
239—245, 

Kirjallisuuden kustantaminen esim. on vielä 
siksi pientä, että se vaatii uhrausta jäseniltäm- 
me ei ainoastaan ajassa ja henkilökohtaisessa 
työssä vaan rahassakin, ks looshityö 1925:261— 
265, 

»no, nythän saan antautua kaunokirjailijaksi». 
ks R-R 1928:210, 

olisi ryhdyttävä julkaisemaan kaikki Johta- 
jan kirjat ja kirjoitukset. Siitä tulisi Pekka 
Ervastin K o o t u t  t e o k s e t  ks P. E. XII 
1928:213—214, 

R u u s u - R i s t i  k a u n o k i r j a l l i s u u -  
d e s s a m m e ,    ks  Reijonen,  Annikki  1929:25, 

Kys. Missä järjestyksessä olisi paras lukea 
teosofista ja ruusuristiläistä kirjallisuutta, jotta 
parhaiten voisi siihen tutustua, ja mikä kirja 
olisi paras antaa ensiksi henkilön käteen, joka 
ei vielä tunne lainkaan teosofista maailmankat- 
somusta. 

Vast. Seuraava järjestys esim. on sopiva: 
Valoa kohti (P. E.), Nykyinen asema (P. E.), 
Teosofian avain (H. P. B.), Christosophia 
(P. E.), Jos Kristusta seuraisin (J. R. H.), Vuo- 
risaarna (P. E.), Hiljaisuuden ääni (H. P. B.), 
— mutta järjestyksiä on monta ja kirjoja pal- 
jon. Pieni opas on »Mitä jokaisen tulee tietää 
teosofiasta»   (P. E.)   1929:264, 

Olin ajatellut tammikuun Ruusu-Ristissä pa- 
kinoida vähän kirjoista, mutta monet kiireeni 
estivät. Nytkin supistun suosittelemaan muu- 
tamia    teoksia,    joihin    olen   saanut   tutustua. 
 

[* P. E. suosittelee tässä seuraavien kirjailijain 
teoksia: Snellman, Jussi; Mayo, K.; Seabrook, 
W. B.; Larson, herttua. Sekä eräitä memoaari- 
kirjallisuuteen kuuluvia teoksia. Näiden suosi- 
tukset ovat kunkin kirjailijan nimen kohdalla.] 
1930:52—54, 

johtaja -------- — kirjallisten töittensä takia ks 
kirjeenvaihto 1930:224, 

Kirjoja ajatellessa muistuu mieleeni, mitä äs- 
ken kuulin kerrottavan meikäläisen kirjallisuu- 
den menekistä. 

— Teosofit ja ruusuristiläiset ostavat hyvin 
vähän omia kirjojaan. Voipa sattua, että kun 
esim. P. E:ltä on ilmestynyt uusi kirja, myötä- 
tuntoinen ostaja sitä selailee ja sanoo: »oh, mi- 
nähän olenkin kuullut nämä luennot», — jonka 
sanottuaan hän laskee kirjan takaisin tiskille 
tarpeettomana. 

Ylevässä välinpitämättömyydessään hän unoh- 
taa, mikä työ ja uhraus on semmoisenkin kir- 
jan takana. Ensin on luennot Pikakirjoitettu 
ja vaivalla puhtaaksi kirjoitettu, sitten on te- 
kijä vielä suuremmalla vaivalla korjannut ne 
luettavaan kuntoon ja lopuksi joku harras ystävä 
on uhrannut säästönsä, jotta kirja saataisiin 
kustannetuksi ja painetuksi. 

Kun tuosta kuulin, olisin tahtonut vajota 
maan alle häpeästä. Häpesin sanomattomasti, 
että olin ollut mukana aiheuttamassa jotakin, 
josta ei ollut mitään hyötyä maailmalle. Sillä 
kuinka suuri yleisö olisi voinut panna arvoa 
semmoiselle, jota ei edes asiantuntija ja ystävä 
pitänyt minkään arvoisena? 

Sinä hetkenä olisin tahtonut kuolla surusta. 
Mutta sitten oikaisin itseni suoraksi sielus- 

sani ja sanoin itselleni: se ei ole totta. Olenhan 
itse saavuttanut onnen tämän elämänymmär- 
ryksen! kautta, kuinka ei se siis toisillekin etsi- 
jöille toisi onnea? Tietysti se tuo. ja tietysti 
etsijät ovat kiitollisia. 

Me ihmiset emme vain aina huomaa, missä ja 
millä tavalla meidän on osoitettava onnellinen 
ja iloinen kiitollisuutemme. Ei meillä aina ra- 
hoja ole, mutta hyvä sana on aina ylettyvilläm- 
me. Mutta kun sana on niin lähellä ja niin 
luonnollinen, emme aina huomaa sitä lausua! 

Kirjoitettuani edelläolevan, huomasin toimi- 
tukselle saapuneen seuraavat rivit, jotka suu- 
resti lohduttivat ja joista lähettäjää lämpimästi 
kiitän: 

»Rakas veli, kuka lienetkin, missä oletkin, 
tahtoisin luoksesi tulla ja puhua Sinulle siitä, 
mikä niin lakkaamatta ajatuksissani pyörii. 
Ruusuristiläisinä olemme onnellisessa asemassa, 
koska olemme johdetut valon lähteille, elämän 
lähteille. Mutta tämä ei ole tapahtunut vain 
meitä varten, vaan että veisimme sitä lähim- 
mäisillemme. On aivankuin kuulisin sanat: 
Mitä minä voin, enhän osaa enkä tiedä, mitä te- 
kisin. Mutta jos pyrimme elämän osallisuuteen, 
niin se luonnostaan ilmenee työnä ja hedelmäl- 
lisyytenä, rikkautena. 

Ajattelen erikoisesti kylvötyötä. Meidän kes- 
kuudessamme on ainutlaatuinen kylväjä. Mutta 
hänen kädestään ei siemen kantaudu kaukaisiin 
ja syrjäisiin paikkoihin. Siellä mahdollisesti on 
maa,   joka   odottaa   siementään.    Kunnioitettu
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johtajamme on vuosikymmeniä opettanut; on 
onnellista, että ne opetukset myös on osalta pai- 
nettu kirjoiksi, joten niitä voi mukavasti tut- 
kistella missä tahansa ja milloin tahansa. Mutta 
meidän tehtävämme on toimia levittäjinä, sie- 
menen kantajina. Osoittakaamme kiitollisuut- 
tamme ei vain juhlapuheissa mutta myös teossa. 

Kun nyt Ruusu-Risti seurana on viettänyt 10- 
vuotisjuhlaansa ja lähdemme uudelle taipa- 
leelle ja alamme uutta vuotta, niin toivoisin 
kunnioitetulle kylväjällemme niin monta aut- 
tajaa kuin on jäsentäkin. Samoin Ruusu-Risti- 
lehdellemme yhtä monta asiamiestä. Sitten 
vielä toivoisin kaikille rauhallista ja siunausri- 
kasta työvuotta.   O... s.»    1931:5—6, 

meidänkin kantaamme edustavaa kirjalli- 
suutta ruvetaan kysymään, ks Ljungström, Os- 
car  1931:40, 

kaunokirjallinen teos, jossa nimenomaan pu- 
hutaan teosofisista aatteista ja ks Kolkkala, 
Väinö  1931:104, 

Mutta palvelevathan kirjallisuuden tärkeätä 
asiaa, — johon niitä epäilemättä »vapainakin» 
ollen olisin käyttänyt, ks rahasto 1931:181, 

että niin moni jäsen kuin mahdollista ottaisi 
kirjoja myydäkseen. ks rahasto   1931:251, 

»kaunokirjallisuutta», jota ks Lönnqvist, Elias 
1931:367,  1932:198, 

Tahdon tässä luetella muutamia kirjateoksia, 
joista minulla on ollut iloa nyt joulun ja uuden 
vuoden aikoina.1    1933:1—3, 

Kirjasto, teosofinen 
Teosofinen Kirjasto ks P. E. VII 1905:26, 50, 

117, 149, 1906:31, 88, 253, P. E. VII 1908:347, 1909: 
203,  1910:78,  1914:249,  P. E. VII  1915:319, 

Ruotsalaiset Kirjastoesitelmät alkavat ---------------  
Teosofinen lainakirjasto perustetaan Viipuriin 
ks P. E. VII  1924:220—230, 

T e o s o f i n e n  K i r j a s t o  Helsingissä, Kan- 
sakoulukadun 8:ssa, joka avattiin yleisölle tam- 
mikuussa 1897, on vuosikymmenien varrella 
säännöllisesti kasvanut ja tarjoaa luettavaksi 
teosofista, mystillistä, okkultista ja sen suun- 
taista kirjallisuutta ruotsin-, suomen- y.m. kie- 
lillä. Kirjasto on teosofisesti puolueeton ja seu- 
raa   kaikkea   teosofista  kirjallisuutta.    1932:198. 

Kirjapaino 
Oma k i r j a p a i n o  teosofiselle y.m. aat- 

teellisille kustannusliikkeille astuu päivän ky- 
symyksenä yhä lähemmä näköpiiriimme. Sem- 
moisen kirjapainon ympäri ryhmittyisivät Teo- 
sofinen Kustannusliike, Uususkonnollinen Kus- 
tannusliike, Sunnuntai y.m. Ei sentähden ollen- 
kaan hämmästytä, että jotkut ystävät Jyväsky- 
lässä, johtaja Edv. Happonen etunenässä, ovat 
alkaneet vakavasti valmistella asiaa. Sitäkin 
varten on perustettava osakeyhtiö noin 20 tu- 
hannen markan pääomalla. Kyllä siis nyt tästä 
lähtien avautuu tilaisuuksia teosofiankin har- 
rastajille sijottaa rahojaan korkoa kantaviksi, 
samalla tietäen, että rahoja ei käytetä turhiin, 
rumiin tai keinottelutarkotuksiin. Tunnussana 
onkin jo annettu »mammona aatteen palveluk- 
seen»!   1916:430, 

J)   [*ks Stenman, G.; Viisauden Mestarien kir- 
jeitä; Leino, Eino; Rachmanova, A.; Cagliostro.] 

kirjapainon — — — käsirahat maksettu, ks 
kustannustyö 1916:487, 

Vuoden ajan on ollut epätietoista, jaksaisi- 
vatko teosofit hankkia liikkeelleen oman kirja- 
painon. Nyt kysymys vihdoin on ratkaistu kiel- 
teiseen suuntaan: emme vielä jaksa. Mutta suu- 
ressa kiitollisuuden velassa olemme kaikki niil- 
le kahdelle miehelle, herroille E. E. Happonen 
ja J. V. Hytöselle, jotka näin kauan ovat pitä- 
neet painoa meille tarjolla, säästämättä varo- 
jaan ja vaivojaan. Heidän uhrauksensa ja her- 
ra Happosen intensiivinen toiminta asian puo- 
lesta ei mene hukkaan. Se kantaa hedelmänsä 
aikoinaan. Vielä tulee teosofiselle liikkeelle 
kirjapainokin.   1917:452—453, 

Anteeksiantamattoman erehdyksen me teoso- 
fit teimme viime vuonna, kun päästimme käsis- 
tämme sen kirjapainon, mikä kolmella meikä- 
läisellä (niistä minä yksi) jo oli ennakolta os- 
tettuna. Jollen näyttäisi itserakkaalta, sanoi- 
sin, että tuli kalliiksi se liian pieni luottamus, 
mikä T. S:n jäsenillä oli hommaa kohtaan, jon- 
ka etunenään minäkin olin asettunut. Sillä 
mikä on siitä ollut seurauksena? Meidän teo- 
sofisia painatustöitämme on ylen vaikea saada 
suoritetuiksi. Puhumattakaan siitä, että itse työ 
on uskomattoman kallista ja yhä kallistuu, ei 
tahdo painoilla olla aikaa eikä tUaa meidän töil- 
lemme. Juhannuksesta saakka on nyt puuhattu 
»Onko Kalevala pyhä kirja?» ja »Valoa kohti» 
kirjojen painattamisessa ja nyt edellinen on 
valmistunut ja toinen on valmistumassa. Ne 
ovat olleet työn alla kesästä lähtien. Toisiin 
painatustöihin ei ole vielä voitu ryhtyäkään. 
Ja kun ollaan totuttu teettämään kaikkia töitä 
samassa painossa, että ne halvemmalla saatai- 
siin, ei ole vielä annettu töitä vieraihin painoi- 
hin. Mutta mikäli näiden vieraiden hintoja on 
kyselty, on huomattu ne suorastaan satumai- 
siksi. 

Niin, rakkaat ystävät, Tietäjänkin painatus 
tulee  nyt niin kalliiksi,  että . . .   että . . . 

Ainoa lohdutus on ajatus, että ehkä työväel- 
lä nyt on hyvä ja kultainen aika. Jos lie. Sillä 
maailman ja luonnon järjestystä on vaikea 
muuttaa. Ei se tahdo mennä muuta kuin hy- 
vällä. Mutta jos esim. minä korotan Tietäjän 
tilaushinnan 25 markaksi, niin moniko tilaa? 
Olkoon sentähden sen hinta edelleen 10 mark- 
kaa, mutta ketään ei ole kielletty tämmöisenä 
aikana muistamasta ystäväänsä vapaaehtoisella 
lahjalla, vaikkei ketään siihen kehoteta. 

En saata muuta ymmärtää kuin että edessäm- 
me yhä on ratkaisematon kysymys omasta pai- 
nosta. Oma paino on saatava. Pieni paino, jos- 
sa suoritetaan vain omat työt. Ei sen tarvitse 
kilpailla markkinoilla, ei sen tarvitse huikeita 
voittoja tavotella. Kunhan kustannukset saa- 
daan peitetyiksi ja parille, kolmelle teosofille 
on painossa palkattu työnsä, sitten ollaan tyy- 
tyväiset ja onnelliset. 

Mutta painot ovat nyt kalliita, pari kolme 
kertaa kalliimmat kuin viime vuonna, ja sen- 
tähden harmittaa. Mutta kai sekin harmi on 
ohimenevä. Ehkä vuoden perästä meillä on jo 
oma suloinen kirjapainomme. Pieni ja suloinen. 
Haaveilkaamme!    1918:229—230, 
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Kolmetoista vuotta sitten (1912) siirtyi Tie- 
täjä, joka seitsemän vuoden aikana oli painettu 
Helsingissä, Tampereelle, painettavaksi Tampe- 
reen silloisessa Sentraalikirjapainossa. Vuodesta 
1917 Tampereen Sentraalikirjapaino oli uusissa 
käsissä ja muutti seuraavana vuonna Jyväsky- 
lään, Tietäjä mukana. V. 1920 taas Tietäjä pa- 
luumatkalla Helsinkiin painettiin Tampereella, 
ja v:sta 1921 Tietäjä Ruusu-Ristin nimellä on 
painettu aluksi Helsingissä, sittemmin Kera- 
valla. Viime kesänä ilmoitti minulle Tampe- 
reen Sentraalikirjapainon alkuperäinen omis- 
taja taas perustaneensa kirjapainon vanhalla 
nimellä Tampereelle, kysyen samalla, enkö ha- 
luaisi ruveta uudestaan yhteistyöhön. En epä- 
röinyt, sillä kaikki muistoni yhteistyöstä men- 
neiltä vuosilta olivat mitä mieluisinta laatua, ja 
niin kävi, että Ruusu-Risti, pukeutuen uudes- 
taan vanhan Tietäjän muotoon, samalla on siir- 
tynyt Tietäjän entiseen kirjapainoon. Olkoon 
nyt tämä uudestaan elpynyt yhteistyö otollinen 
sekä Tampereen Sentraalikirjapainolle että 
Ruusu-Ristille!   1925:9. 

Kirjojen tili ks kustannustyö 
Kirje,   kirjeenvaihto 

Ruusu-Risti-seuralla on joitakuita jäseniä ul- 
komailla, varsinkin Amerikassa, ja nämä jäse- 
net ovat kaukana seuramme työkeskuksesta. 
Suomessakin on syrjäpaikoissa maaseudulla jä- 
seniä, jotka ollen etäällä ryhmäkeskuksista hel- 
posti tuntevat itsensä yksinäisiksi ja osatto- 
miksi. Mielellään he kuitenkin kaikki olisivat 
lähemmässä kosketuksessa kokeneempien ja 
enemmän mukana olevien ruusuristiläisten 
kanssa. Heidän parastaan silmälläpitäen olem- 
me sentähden ajatelleet, että kirjeenvaihto oli- 
si tepsivä keino, jonka välityksellä syrjäisim- 
mätkin ja ulkomailla asuvat jäsenet voisivat 
seurata keskustan elämää ja työtä sekä sitä 
tapaa, millä johtavat henkilöt käsittävät aattei- 
tamme ja elämänymmärrystämme. Ja niin ollen 
ilmoitan tässä, että ne, joiden sydän haluaisi 
»olla mukana» edes kirjeenvaihdon avulla, voi- 
vat kirjeellisesti kääntyä rouva Hilda Pihlaja- 
mäen puoleen, os. Mariankatu 28, Helsinki. 1923: 
287—288, 

R u u s u - R i s t i n  j o h t a j a  pyytää kohte- 
liaimmin huomauttaa kirjeenvaihtajilleen, ettei 
hän kesän aikana kirjallisten töittensä takia ole 
tilaisuudessa heti vastaamaan kirjeisiin. Kärsi- 
vällinen vastauksen odotus luetaan ansioksi kir- 
jeen kirjoittajalle. Jos asia on ehdottomasti kii- 
reellinen, on paras kuoreen merkitä »kiireelli- 
nen».  1930:224. 

Koko esoteerinen kirjeenvaihtoni ks P. E. VI 
Amerikka 1933:200. 

K i r j e  o p e t u s l a p s i t o v e r i l l e ,  art 
1932:44—51. ks P. E. X Tulevaisuuden usk. ja 
P. E. XII Framtidens religion 

K i r j e i t ä   E e r o l l e   ks  Lasten  osasto 
Kirkastettu ruumis ks ylösnousemus 1914:191 

veri 1934:345. 
Kirkko, kirkollisuus 

K i r k o n o p i n   t e o s o f i a   ks P. E.  XII 
Kirkollisuutta vastaan saattaa, kuten tiedäm- 
me,   taistella  kahdella tavalla:  joko materialis- 
 

tina   taikka   teosofina,    ks   Prometeus   1905:210, 
245, 

Kirkot ovat edelleenkin kirkkoja, mutta 
jumalanpalvelus ei ole enää sortaja-jumalan 
lepyttämistä, ks Kansallinen kulttuuri 1906:192, 

kirkkoreisu ks huvit 1906:230, 
Me olemme kuulleet teosofian iloisen sano- 

man  ja  me  ymmärrämme,   että  se  sanoma   on 
kirkonkin  pelastava. — — —  Kirkot heräävät. 
ks uskonto art Mitä me 1906:236, 

Koska kirkko ja valtio olivat vahvassa liitos- 
sa keskenään, eikö ollut luonnollista, että nii- 
den vastustajatkin yhtyivät mahtavaksi liitoksi? 
ks veljeys art Onko 1907:96—99, 

Kirkko on aina niillä puolustanut omia me- 
nojaan: palvella Jumalaa, se on: palvella kirk- 
koa; palvella mammonaa, se on: vastustaa kirk- 
koa, ks Uusi elämä 1908:321—324, 

Kun kirkon johtajat olivat päästäneet itsek- 
käisyyden vaikuttamaan, niin hävisi kaikki 
hyvä tieto, ks karma 1908:336—337, 

Kirkko puhdistuisi ks esoterismi 1909:4, us- 
konpuhdistus 1909:42—43, uskonto 1909:73—75, 

Kirkkokunnassa aina johonkin uskotaan: kuta 
voimakkaampi usko on, sitä vahvempi on 
kirkko, ks usko 1909:137—138. teologia 1909:308 
—309, 

Kuinka paljon tosiaan on työtä, ennenkuin 
saadaan kirkko ja uskonto puhdistetuksi siitä 
valheesta ja saastasta, mikä vuosisatojen vie- 
riessä on kerääntynyt ympäri alkuperäisen kris- 
tinuskon,   ks rauha  1910:326—328, 

»Jumalaton kirkko» kirj. M. Kurikka ks 
Geijerstam  1911:81—82, 

Kirkko oli opettanut, että Kristus Jeesus oli 
ihmiseksi tullut jumala, ks Kristus 1911:285— 
289, 

Kansa ei usko kirkkoon eikä papistoon 
samalla lapsellisella tavalla kuin ennen, ks 
Aikamme tarve    1911:349—350, 

Emme voi odottaa täydellistä muutosta pa- 
rempaan päin Suomessa, ellei kirkko ja papisto 
tule mukaan,   ks V. H. V. 1912:6—7, 

Näin Kristus opetti, mutta kuinka se kirkko 
ja se yläluokka on tehnyt, joka hänen nimensä 
on anastanut? ks pakanallinen 1912:59—60, 

ks Jalas, Asa  1912:304, 
kirkko ja sen papisto ks opettaja 1912:309— 

311, 
K i r k o n  ja t e o s o f i a n  s u h d e .  Teoso- 

fia on vielä papistosta siksi kaukana, ettei se 
kehtaa sen nimeä mainitakaan yleisessä keskus- 
telussa. Se on mieluummin olevinaan tietämä- 
tön sen olemassaolosta. Jossakin hiippakunta- 
kertomuksessa annetaan tietää, että joitakuita 
vuosia sitten levisi maassa Omatunto-lehti, mut- 
ta pian se lakkasi. Niinpä niin, eikä arvoisa 
kertoja kyennyt seuraamaan teosofian leviä- 
mistä, sittenkuin »Omatunto»-nimi katosi hänen 
näköpiiristään, vaihtuessaan »Tietäjäksi». 1912: 
449, 

Kirkollinen teologia neuvoo ks Vapahtaja 
1912:452—453, 

Ensinnä kohtaa meitä kuolinisku sille ahtaal- 
le käsitykselle Jumalasta, jonka länsimaan kir- 
kot ovat kasvattaneet, ahdasmielisyydessään ki- 
roten vapaauskojia ja ateisteja, ks Sai. 0:n 
Maailmansynty  1914:54—59, 
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K i r k o n  t i e d o t .  Tietäjän lukijoita huvit- 
tanevat seuraavat otteet kirkolliskokousta var- 
ten valmistetusta Kertomuksesta Suomen evan- 
kelisluterilaisen kirkon tilasta vuosilta 1908— 
1912.   Otteet on otettu luvusta L a h k o l a i s i a .  

»9. T e o s o f e j a  ilmotetaan olevan Vaasan 
ylä- (Jurvassa, Kurikassa), Helsingin, Saarijär- 
ven (Kivijärvellä), Oriveden (Korkeakoskella) 
rovastikunnissa ynnä Mikkelissä, Heinolassa, 
Valkealassa, Hiitolassa ja Jaakkimassa. 

11. T o l s t o i n  opeilla on yksityisiä kannat- 
tajia esim. Lohjalla. 

14. J u l k i s t a  J u m a l a n k i e l t ä m i s t ä  
ilmotetaan esiintyvän — — — 1914:510, 

kirkonopin uhmailemisesta. ks vallankumous 
1915:147, 

nähdä kuinka hyvin järjestetty kirkon virka- 
valta on.   ks Runni 1915:262, 

teosofia on kirkonkin paras ystävä, jos 
kirkko vain vilpittömästi tahtoisi totuutta, 
ks raamattu    1915:441—443, 465, 498, 

Mikä se on aineellistuttanut ja depravoinut 
kaikkia kirkkoja muu kuin sekaantuminen val- 
tiollisiin asioihin, maallisen vallan tavottelu, 
mahdoton avioliitto valtion kanssa? ks teosofia 
art Veljeyden 1916:391, 

Kirkko erotettuna valtiosta, ks Unelma 1917: 
151—152, 

Ja paras turva on siinä, että kirkko erotetaan 
valtiosta,   ks Suomi 1917:156—157, 

koska teosofiset puhujat saavat kirkoissa 
esiintyä? — — — Kirkot ovat kansalaisomai- 
suutta ks Järnefelt,  A.   1917:244, 

Jos kristillinen kirkko opettaa, että taivaalli- 
nen autuus kuoleman jälkeen riippuu siitä, 
missä määrin ihminen on jaksanut uskoa mää- 
rättyihin opinkappaleihin, väittää tähän teoso- 
fia, että kirkko erehtyy, ks teosofia art Mitä on 
1917:445—446, 

Onko uskonto oleva kirkollista monopoolia, 
jota kirkot usein käyttävät väärin maallisia tar- 
kotusperiä saavuttaakseen, vai — — — onko 
viisasta erottaa kirkko valtiosta ks Suomi 1918: 
69—71, 

Jos sanon: kirkko on oikeassa, herätän vää- 
rinkäsitystä; jos sanon: kirkko on väärässä, ra- 
jotan henkistä todellisuutta. Sentähden sanon 
mieluummin ks Jeesus art Oliko   1918:232—235, 

kun kristillinen kirkko tuli valtiokirkoksi ja 
ks totuus 1919:194—196, 

auttaa länsimaisia kirkkoja ymmärtämään 
opinkappaltensa vertauskuvallista, mystillistä ja 
salatieteellistä merkitystä, ks R-R 1920:343—348, 
367, 

Kirkko on tehnyt kasteesta ulkonaisen toimi- 
tuksen, jolla kyllä on maagillinen, mutta ei 
henkinen merkitys, ks Jeesus  1921:67,  109, 

kirkollinen jumalanpalvelus, joka pyhyydessä 
on kadottanut mitä se julkisuudessa on voitta- 
nut, ks vpm 1921:190—192. ks Levi, Eliphas 1921: 
194—195, 

Kehitys on tuonut mukanaan kirkon — ja 
kirkko on oikeaoppisuuden tyyssija, ks R-R 
1921:391—396, 

Kirkot ja uskonnot olivat vajonneet sokeaan 
tietämättömyyteen ja mammonan palvelukseen 
ks Kristus ja teos. liike 1922:39—40. Valon ja 
1922:102—105.  269, 

pohdittiin  kirkosta  eroamista   ks seurakunta 
1923:36, 

vaikka kirkot ovatkin yrittäneet tehdä hä- 
nestä [*Jeesuksesta] sotasankaria, siunatessaan 
hänen nimessään lippuja ja joukkoja, rukoilles- 
saan hänen nimessään menestystä aseille, ks 
aseet 1924:82, 

Mestari K. H. kirjeissään Sinnettille leimasi 
kirkot ja papistot uskonkappaleineen ja juhla- 
menoineen siksi pahan muodoksi, joka kaikista 
raskaimmin painoi onnetonta ihmiskuntaa ja 
aiheutti sen suurimmat kärsimykset, ks aposto- 
lit 1924:244—247, 

kirkon pääopinkappaleesta ks veri 1925:50— 
52, 

kirkollisuuteen vivahtava henki ks Mestari- 
kirjeet 1925:99—101, 

kirkot olivat sotakysymyksessä erehtyneet ks 
onni 1925:259, 

kirkkojen väärät opit ikuisista asioista ks 
Ouroussow, L.  1926:67, 

Kirkot ja papistot rituaaleineen ovat vastuun- 
alaisia — kuten eräässä Mestarikirjeessä sano- 
taan — kahdesta kolmannesta kaikesta onnetto- 
muudesta, mikä kansoja kohtaa, ks vpm 1926: 
107, 

seuramme jäsenet yleensä pitäisivät siveelli- 
senä velvollisuutenaan erota kirkosta ks Temp- 
pelirahasto 1927:30—31, 

Kaikki kirkot sanovat olevansa Jeesuksen pu- 
hetorvia, mutta todellisuudessa eivät sitä ole; 
täytyy sanoa, että kirkot ovat jatkaneet juuta- 
laista elämänymmärrystä, edustavat Mooseksen 
lakia ja kieltävät Jeesus Kristuksen, ks seu- 
rakunta  1927:169, 

vanhaan kirkolliseen erehdykseen ks maail- 
manopettaja  1927:328—329, 

Niin sanotun kirkkohistorian suhteen huo- 
maamme, että tärkeimmät asiat on jätetty pois 
taikka tuomittu vääriksi, ks Kristinusko ja 
1927:390—394, 

Sitten kun kirkko teki liiton valtion kanssa, 
sen oli pakko mukautua semmoisiin asioihin, 
jotka valtion kannalta olivat hyödyllisiä. Sil- 
loin täytyi omaksua pakanamaailmasta sellaisia 
muotoja, ettei pakanoita olisi loukattu. Tämä 
oli luonnollinen olojen kehitys, sillä jos jokin 
asia yhfäkkiä pääsee valtaan, on sille edullista, 
ettei se ketään liian paljon sorra. Kun kirkko 
käytti hyväkseen semmoisia muotoja, mitkä oli- 
vat vallalla, se osoittautui ymmärtäväiseksi ja 
hyväksi, samalla kuin se oli mahtava, vaikka 
totuus epäilemättä kärsi tästä diplomaattisesta 
hyvyydestä.    [*Ote art  »Hakaristi»]   1928:36. 

1929:133,  174, 356, 
kirkot käännyttävät ihmisiä ks moraali 1930: 

94—95, 
on nytkin vainottu kirkkoa ks tuhatvuotinen 

1930:137—138, 218, 
Katolisella kirkolla on ollut pyhimyksensä 

ks mietiskely 1930:302, 
Tämänsyksyinen luentosarjani koskeekin 

kirkkoa. Koetan esittää ja selittää, mitä kirkko 
on, mitä se voisi ja mitä sen tulisi olla.1) ks us- 
konpuhdistus  1930:330—331, 

1)       [* julk.     myöhemmin    kirjana    nimeltä 
»Kirkko-Eklesia»] 
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kykeneekö kirkko näyttämään ihmisille tietä? 
Ja siihen ks Jokipii 1932:38—39, 136, 

Kys. Kun olen silloin tällöin pohtinut val- 
tion kirkosta eroamisen asiallisuutta, on mie- 
lessäni liikkunut seuraavaakin: 

On olemassa merkkejä siitä, että valtion 
kirkko elää suunnan muutoksen aikaa. Että 
tämä muutos on R-R:n kannalta käännös pa- 
rempaan päin merkitsee mielestäni pari kolme 
äskettäin ilmestynyttä kirjoitusta lehdissä. Tar- 
koitan arkkipiispan julistusta Mäntsälä-viikon 
aikana, joka ilmeisesti oli vuorisaarnan elähyt- 
tämää. Samoin eräs hänen toinen myöhempi 
kirjoituksensa. Sitten jo ennen Mäntsälän ta- 
pahtumia eräs täkäläinen pastori selosti sano- 
malehdessä erään tanskalaisen pastorin käsi- 
tystä vuorisaarnan merkityksestä uskonnolli- 
selle elämälle. Molemmat olivat kovasti vuo- 
risaarnan kannalla käytännölliseen elämään 
nähden. 

Kun olen minäkin vähäiseltä osaltani nähnyt, 
kuinka kaikki sentään on hyvässä järjestykses- 
sä, ihmettelen toisinaan, että mitä tuo kuumei- 
nen kirkkojen rakentaminen merkitsee. Luu- 
len senkin merkitsevän sitä, että kirkko tulee 
kasvamaan ja että kuulijakunta tulee vielä 
lisääntymään. Mutta se voi tapahtua vain suun- 
nan muutoksen kautta. Se tulee siis tapahtu- 
maan. 

R-R:n merkityksen tällä hetkellä luulen ole- 
van siinä, että se painostaa kirkkoa taiteen ja 
yhteiskuntaelämän kautta toisaalta ja edisty- 
vänä tieteenä toisaalta. Tämän painostuksen 
kirkko tuntee, ja se olisikin niin tyhmä kuin 
välistä luulemme, ellei se jo itsesäilytysvietin 
kautta tee suunnan muutosta. Varmaan se jo 
ymmärtää sen välttämättömäksi. 

Asian edistämisen kannalta eli painostuksen 
kannalta siis on kirkosta eroaminen paikallaan 
nykyään.    Ymmärtääkseni. 

Mutta kun käännös sitten on tapahtunut, niin 
mitä osaa R-R. sitten esittää? Tuleeko se muo- 
dostamaan valtion kirkon sisäisen piirin vai 
heitetäänkö se syrjään tehtävänsä tehtyään? 
Vai astuuko se vielä johonkin syvällisempään 
elämän ymmärrykseen? 

Olisin iloinen jos Johtajamme voisi sanoa 
jotain ylläolevan johdosta. 

Vast. »Kun mauri on tehtävänsä suoritta- 
nut, poistukoon.» Ehkei meidän sentään tar- 
vitse niin ajatella Ruusu-Rististä. Varmasti ei. 
Sillä vaikka kirkko omaksuisikin vuorisaarnan 
ja rupeaisi sitä opettamaan, on askel vielä pitkä 
Valkoisen Veljeskunnan ja sen totuuden .tiedon 
tunnustamiseen. Koko metafysiikka on vielä, 
jälellä! Jälleensyntyminen, karma, tasot, prin- 
siipit, mestarit, enkelit, jumalat! Tarvitaan eso- 
teerisia ryhmiä edustamassa Veljeskunnan filo- 
sofiaa ja tietoa. Tarvitaan mysterio-opistoja. 
Tarvitaan välikäsiä. Tarvitaan näkymättömiä 
auttajia. Tarvitaan tietäjiä. 1932:162—163, 223, 
226, 

Kuitenkaan kirkko ei voi läpeensä uudistua, 
ellei se oppi, se elämänymmärrys, johon kirkko 
perustuu, muutu kokonaan Jeesuksen omaksi 
elämänopiksi.   ks uskonpuhdistus 1933:200. 
 

Kirkkoisät ks Herran sanoja 1909:203—204, 
teologia 1909:309, rauha 1910:326—328, Kristin- 
usko ja  maailmanrauha  1927:391—394,   1929:169. 

Kirkolliskokoukset 
Konstantinopolin kirkolliskokous v. 553 tuo- 

minnut jälleensyntymisuskon kadotukseen vie- 
väksi kerettiläisyydeksi! ks teologia 1909:308— 
309, ks Kirkon tiedot 1914:510, onni 1925:258— 
259,   1927:42—47, 

Sillä tuo vuosiluku 325 on käänteentekevä 
kristikunnan historiassa. Mitä silloin tapahtui? 
Silloin oli tuo kuuluisa ja suuri Konstantinopo- 
lin kirkolliskokous, jolloin kristillinen kirkko 
liitettiin yhteen valtion kanssa, ks Kristinusko 
ja   1927:390—394,   1930:218,   1932:157—160. 

»Kirkkoväki» 
Kansa puhuukin »kirkkoväestä» ja »pikku 

väestä»  ks kuolema 1925:334. 
Kiromantti eli kädestäkatsoja. ks »Cheiro» 

1923:111. 
Kirous, kiroileminen. — Tämä elementaali 

toimeenpanee sen kirouksen ks timantti 1912: 
496, 

Kys. Onko kiroileminen, tupakanpoltto ja 
lihan syöminen haitaksi henkiselle kehittymi- 
selle ja jalostumiselle? 

Vast. Mainitut tavat ovat haitaksi ihmisen 
käyttövälineille, sekä hienommille että fyysilli- 
selle, ja niin muodoin välillisesti myös hänelle 
itselleen henkisenä olentona; mutta välittö- 
mästi ei mikään ulkonainen voi saastuttaa ih- 
misen henkeä.   1913:259, 

K i r o t t u   k a u p u n k i .     1929:167. 
K i r v u    1933:158. 
Kismet ks kohtalo 
Kiusaus, kiusaajat. 
Mutta Mestarit suojelevat ihmiskuntaa; ke- 

tään ihmistä ei kiusata yli voimien eikä aina- 
kaan vastoin karman säädöksiä.   1907:160, 

Kys. Jos voitaisiin todistaa, että henkiop- 
paita on vain yhtä lajia, tai toisin sanoen, että 
ne heistä, jotka ihmisiä kiusaavat, ovat samoja, 
jotka heille hyvääkin tekevät, olisiko parempi 
jättää nämä todistukset mainitsematta ja lukea 
heidän kiusaamisensa y.m. sellaiset toimensa 
erityisen, vaikkapa olemattomankin virkakun- 
nan, nimittäin perkeleitten tehtäviin kuulu- 
viksi? Eikö heidän kiusaamishalunsa vähenisi, 
jos tämä ykseys todeksi tunnettaisiin? 

Vast. Ykseys on olemassa siinä merkityk- 
sessä, että kaikki vie lopulta hyvään tulokseen. 
Ne henkimaailman olennot, jotka palvelevat 
pahaa ja ihmisiin nähden ovat kiusaajien ase- 
massa, ovat ihmisten auttajia siinä määrin kuin 
nämä eivät vielä tunne hyvän ja pahan ero- 
tusta. Saamalla ihmisen lankeamaan, he saavat 
hänen kokemaan ja kokemuksesta viisastumaan. 
Mutta kun ihminen on astunut pyhyyden tielle, 
on hänen tehtävänsä voittaa kiusaajansa nou- 
semalla — ei lankeemalla.   1910:222—223, 

Näin puhuu kiusaajan ääni ks henki 1910:227 
—228, 

He eivät pelkää kiusauksia, eivät pelkää sitä, 
että kiusaukset aina karkaavat voimakkaampina 
kimppuun, kun on  luvannut ja päättänyt tais-
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telia niitä vastaan ja voittaa niitä, ks panettelu 
1916:382, 

..kiusan   hengistä»  ks  Valon ja   1922:104—105, 
Tielle pyrkijää lähestyy kiusaaja viisauden 

enkelin muodossa,  ks elämänpuu  1923:156—157, 
Kaikki ajattelevat ihmiset käyvät kiusausten 

koulua, ks toivo 1930:1—2, kieltolaki 1931:76— 
77, 

K i u s a u s t e n    k o u l u s s a    ks P. E. XII. 
Kivi, A le ks i s  
ks Suomi   1914:97—98, 
herättäjäni oli — Aleksis Kivi. Hänen ver- 

rattomat nerontuotteensa — »Seitsemän vel- 
jestä» ennen muita — avasivat silmäni näke- 
mään, avasivat sydämeni tajuamaan suomen 
kielen aavistamattomia ihanuuksia. [*ote P. E:n 
teos. muist.]   1916:100—103, 

Kuka meistä nykyajan suomalaisista olisi tun- 
nustamatta Aleksis Kiven suuruutta? Kuka ei 
myöntäisi, että hän on suomalaisen kaunokir- 
jallisuuden ensimäinen ja monen mielestä vie- 
läkin voittamaton nero? Ei kukaan ole Kiven 
jälkeen luonut semmoista mestariteosta romaa- 
nin alalla kuin on »Seitsemän veljestä», jonka 
omaperäisyys, tuoreus ja rauhallinen voima sa- 
tojen vuosien perästä on vaikuttava yhtä välit- 
tömästi kuin tänään. Entä hänen runojensa 
viehkeä herkkyys ja henkevä haaveellisuus, hä- 
nen näytelmäinsä henkilöiden sielullinen tark- 
kapiirteisyys ja mehevä realistisuus, hänen 
vuoropuhelujensa verraton kieli, hänen huumo- 
rinsa syvä suomalaisuus! Teosofit voivat löy- 
tää paljon tuttua ja kotoista hänen — kuten 
kaikkien suurten runoilijoiden — maailmankat- 
somuksesta: hänen käsityksensä jumalasta ja 
luonnosta, ikuisesta elämästä ja tuonelasta osot- 
taa, että hän oli panteismiin taipuva mystikko. 
Ja koska mystikon tie henkiseen kehitykseen 
usein on niin sanoakseni realistisesti radikaali- 
sempi kuin esim. okkultistin, on Kivikin anta- 
nut kuvan oman tiensä perussävelistä kerto- 
muksessaan ..Seitsemästä veljestä». 

Tarkotukseni ei kuitenkaan nyt ole syventyä 
Kiven maailmankatsomukseen, niin mieltäkiin- 
nittävää kuin tämä olisikin. Tarkotukseni on 
vain V. Tarkiaisen viime jouluksi ilmestyneen 
ansiokkaan Kivi-biografian mukaan kertoa tä- 
män suuren ja nerokkaan runoilijamme talou- 
dellisista olosuhteista, ja pyydän, etteivät luki- 
jat paheksuisi, että hetkiseksi kiinnitän heidän 
huomiotaan niin »jokapäiväisiin» asioihin. Jo- 
kapäiväiset asiat ovat aina opettavaisia, ja suur- 
ten miesten, varsinkin uranuurtajain kuten 
Aleksis Kiven, taloudelliset seikat kuvastavat 
selvin sanoin, millä tavalla heidän kansansa ja 
aikansa vastaanotti heidät. Tervehtikö heidän 
kansansa heitä ilolla, osottiko se heille ymmär- 
tämystä ja kunnioitusta vai kuunteliko se pro- 
feettainsa sanomaa vasta heidän kuoltuaan? 

»Vaikka Kiven elämänvaatimukset olivat 
mahdollisimman pienet», sanoo V. Tarkiainen, 
»ei hän koskaan päässyt tuntemaan vapaan mie- 
hen täyttä riippumattomuutta, vaan oli pakoi- 
tettu turvautumaan toisten avuliaisuuteen ja 
syömään armoleipää. Se oli nöyryytys, joka 
koski häneen kovasti ja vaikutti sangen häirit- 
sevästi hänen kirjalliseen toimeensa.»   (Siv.  586 
 

ja seur.) Ja selvillä numeroilla V. Tarkiainen 
teoksessaan kuvaa Kiven taloudellista tilaa. 

Aleksis Kivellä oli v. 1869 velkoja korkein- 
taan kolme tuhatta markkaa. Hän itse laski, 
että 5 tai 6 vuodessa voisi ne maksaa, jos saisi 
vapaan ylöspidon ja 600 markkaa vuodessa. 
Tämmöinen oli se taakka, josta hän tuskitteli, 
sillä hänen tulonsa suuresta tuotteliaisuudesta 
huolimatta eivät riittäneet velkojen maksami- 
seen. Kivi oli todellinen kirjailija eikä hänellä 
muita vakinaisia tuloja ollut kuin kirjoistaan 
saamansa  palkkiot. 

Ja paljonko luulette, että Kivi koko tuotan- 
tokautenaan, siis vuosina 1860—70, yhteensä an- 
saitsi? V. Tarkiainen näyttää numerot: koko- 
naista viisi tuhatta markkaa, siis 500 markkaa 
vuodessa. Ja sillä summalla piti elää, ei yksis- 
tään velkoja maksaa. Tavallinen kirvesmies 
nautti siihen aikaan parempia tuloja ainakin 
Helsingin tienoilla. 

Tämän summan ansaitsi Kivi seuraavalla ta- 
valla: 

 
Kivi kustansi alussa itse kirjansa. Ylläole- 

van summan lisäksi tulee siis, mitä hän mah- 
dollisesti painotuotteillaan voitti. Tämä kuiten- 
kin, kuten V. Tarkiainen näyttää, korkeintaan 
saattoi nousta johonkuhun kymmeniseen rup- 
laan. 

Kuinka kummallisesti historia useimmiten on 
uudistunut! Suurilla jumalallisilla neroilla ei 
tavallisesti ole ollut sijaa maan päällä. Jollei 
heitä ole poltettu tai ristiinnaulittu, on heitä 
parjattu, vainottu tai unohdettu ja heitetty kur- 
juuteen kuolemaan. Aleksis Kivi kuului nii- 
den suurten joukkoon, jotka pitkin elämäänsä 
ovat saaneet taistella aineellisen toimeentulon 
vaikeuksia vastaan, vaikka heidän työnsä on ol- 
lut perin toisella alalla. Saahan tosin suurin 
osa ihmiskuntaa taistella juuri tämän asian 
puolesta ja kuluttaa siihen enimmät voimansa: 
mutta eipä heille sitten ole annettukaan muuta 
tehtävää! Mitä jättiläis voimia tarvitseekaan siis 
se ihminen, jolle jumalat ovat uskoneet henki- 
sen tehtävän ja joka niin muodoin on kielletty 
huolehtimasta omasta personallisuudestaan, kun 
kuitenkin hänen olosuhteensa pakottavat häntä 
siitä huolehtimaan! Onko ihme, että Kivikin 
lopulta riutui, onko ihme, että sairaus, köyhyys 
ja yksinäisyyden epätoivo vei häneltä järjen 
valon? Ja jos te sanotte, että tämä oli hänen 
personallista karmaansa, aiheutunut hänen 
omasta menneisyydestään, vastaan minä, että se
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totisesti sitä oli, sillä se oli tulos hänen suuresta 
rakkaudestaan Suomen kansaa kohtaan, seuraus 
siitä lupauksesta, minkä hän ennen syntymäänsä 
oli tehnyt: palvella uskollisesti tuon rakkaan, 
rakkaan kansan henkistä edistymistä. 

Meidän kiitollista siunaustamme ansaitsevat 
sentähden ne henkilöt, jotka edes jossain mää- 
rin oivalsivat Kiven suurta elämäntehtävää ja 
koettivat häntä auttaa ja avustaa. Muutamia 
ystäviä hänellä oli — muistakaamme ennen 
muita neiti Charlotta Lönnqvistiä, — ja ilman 
heitä hänen elämänvaelluksensa todella olisi 
ollut liian pimeä. Nyt kun Aleksis Kivi taas 
kuuluu näkymättömien auttajien joukkoon, nyt 
eivät personalliset surut ja huolet häntä enää 
paina, ja nyt hän taas saattaa miettiä palaamis- 
ta näkyväiseen maailmaan uudella reippaudella 
ja rohkeudella, mutta osaisimmeko me nyt 
kaikki olla hänen ystäviään, osaisimmeko me 
häntä toverina tervehtiä?    1916:146—149, 

Syvän ja unohtumattoman vaikutuksen teki 
Kiven ihana »Lea» teosofisten taiteilijain tul- 
kitsemana. Siinä todella Kivi osottautuu kai- 
ken muun ohella myöskin suomalaisen kauno- 
kirjallisuuden ensimäiseksi suureksi nykyaikai- 
seksi mystikoksi. Niin psykologisen sattuvasti 
hän kuvaa Lean sisäisiä voittoja ja hänen isänsä 
järkyttävää kääntymystä, antaen Jeesuksen 
kaikkivoittavan hyvyyden vaikuttaa niiden ai- 
heuttajana,   ks P. E. VII  1917:392,  1921:636, 

Don Quijote oli A. K:n lempikirjoja ks Cer- 
vantes 1927:324, 

[*Ruusu-Ristin toimittaja Eino Krohn kir- 
joittaa v. 1934 seuraavasti:] Joitakin viikkoja 
sitten vietimme kaikkialla Suomessa suuren ru- 
noilijamme Aleksis Kiven satavuotismuistopäi- 
vää. Paljon puhuttiin Aleksis Kivestä ihmisenä 
ja taiteilijana, hänen ulkonaisesti raskaasta, 
mutta sisäisesti rikkaasta elämästään. Juuri 
meille lienee kiintoisaa ja tärkeätä tietää mitä 
Ruusu-Ristin Perustaja-Johtaja Pekka Ervast 
ajatteli ja puhui Aleksis Kivestä. Valitettavasti 
täytyy tällöin turvautua vain hänen esitelmän- 
sä perusteella laadittuun lyhykäiseen sanoma- 
lehtiselostukseen, sillä v. 1921, jolloin P. E. pu- 
hui Aleksis Kivestä ei vielä hänen esitelmiään 
Pikakirjoitettu.    Selostus on seuraavanlainen.: 

Aluksi huomautti P. E., miten Kiven tuotan- 
toa ja eritoten Seitsemää veljestä aikaisemmin 
— esim. prof. Ahlquist — oli arvosteltu anka- 
rasti. Mutta meidän päivinämme on yhä enem- 
män alettu ymmärtää sen suurta arvoa. Sitten 
siirtyi P. E. kuvaamaan sitä tunnelmaa ja nä- 
kökantaa, jonka hän itse oli saanut Kivestä ja 
hänen pääteoksestaan »Seitsemästä veljeksestä». 

P. E. oli heti ensimmäistä kertaa nuorena lu- 
kiessaan »Seitsemää veljestä» tuntenut että se 
oli neron tuote, neron, jonka saattoi asettaa 
muiden maailmankirjallisuuden nerojen rin- 
nalle. Hän näki siinä, mikä nerolle on omi- 
naista, yksinäisen totuuden etsinnän, muukalai- 
suuden yhteiskuntaan ja ulkonaiseen elämään 
nähden ja ennenkaikkea johtavana lankana 
voittamattoman halun itsenäiseen luomistyöhön. 
Hän näki siinä Kiven syvän hengen kaipuun 
suorittaa tehtävänsä Suomen hyväksi, ratkaista 
probleemi, miten elämä oli elettävä kätkettynä 
 

tai ilmaistuna elävän realistisen kansankuvauk- 
sen muodossa. 

Tavallinen selitys »Seitsemän veljeksen» si- 
sällöstä on, että se kuvaa, miten nämä veljek- 
set oppivat huomaamaan, että heidän alkuperäi- 
nen raakalaiselämänsä korvessa ei tyydytä hei- 
tä, jonkatähden he palaavat takaisin järjesty- 
neen yhteiskunnan hoiviin. 

P. E:n mielipide oli toinen. Hänestä »Seitse- 
män veljestä» kuvaa sitä, että ihmisten täytyy 
oppia itsenäisiksi, heidän täytyy oppia luomaan 
jotakin uutta ja omaperäistä. Niinkauan kun 
eivät sitä tee, ovat he joukkosielun, joukko- 
suggestion alaisia. Mutta tästä itsenäistymisestä 
johtuu eristyminen yhteiskunnasta. Se ei mer- 
kitse samaa kuin bolshevismin ja anarkismin 
asettuminen yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan 
neron luonnollista eristymistä ja vieraantumista 
jostakin, joka ei voi häntä kahlehtia. 

Mutta tulee sitten kysymys, miksi kirja lop- 
puu, kuten se loppuu, veljesten palaamisella 
yhteiskuntaan. P. E:n mielestä tämä on merk- 
kinä Kiven hengen väsähtymisestä. Puute ja 
ruumiillinen heikkous, yksin- ja hyljättynäolon- 
tunne painoivat raskaasti Kiven mieltä. Hän ei 
jaksanut viedä kysymystä lopulliseen ratkai- 
suunsa, mutta hän tunsi, että se oli loppuva 
harmoonisesti, sillä alku oli oikea, ja sentähden 
hän antaakin veljesten lopuksi saada muiden 
ihmisten tunnustuksen. 

Erittäin mieltäkiinnittävä esitelmä päättyi 
huomautukseen, että Aleksis Kiven »Seitsemän 
veljestä» on selvä vuodatus Suomen kansallis- 
hengestä. Suomen kansallishenki sisältyy tä- 
hän kirjaan inhimillisen individualiteetin ja 
itsenäisen orginaliteetin muodossa. 1934:287— 
288. 

Kivi, Jalo    1906:164, 1912:10. 
Kivistä kultaa ja leipää, kirj. Cajander, ks 

tätä 
Kivikunta 1906:112, ks Sai. 0:n Maailmans. 

1914:57—59,  teosofia  1921:259—262. 
Klaatsohin  teoria ks  Bölsche   1907:111—113. 
Kleen,  Tyrä.  ks  taide 1919:323—325. 
Klemens Roomalainen »apostolinen isä» ks 

Herran sanoja  1909:203—204. 
Klemetti,   Heikki   1916:143. 
Knös, Arvid 1905:29, 82, 1906:162, 

T e o s o f i s e n    S e u r a n   S u o m a -  
l a i s e l l e   O s a s t o l l e .  

21 p:nä lokakuuta hyväksyi Teosofisen Seu- 
ran presidentti Mrs. Annie Besant Tukholmassa 
käydessään seitsemän vastaperustetun suomalai- 
sen paikallisyhdistyksen tekemän anomuksen 
saada muodostaa oma suomalainen sektsioni eli 
osasto. Samalla vahvisti presidentti myöskin 
suomalaisen osaston säännöt. 

Suomalainen osasto on täten muodostettu 21 
p:nä lokak. 1907. 

Tätä tapahtumaa tervehtii ilolla koko skandi- 
navilainen osasto. Se on meidän nähdäksem- 
me luonnollinen tulos teosofisen liikkeen kehi- 
tyksestä    pohjoismaissa,    ja    se   oivallinen  työ,
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jonka Te, suomalaisen osaston jäsenet jo olette 
suorittaneet, takaa toivorikkaan tulevaisuuden. 
Teillä saattaa olla edessänne suuri tehtävä. 
Suomen kansa on nykyään ripeästi kehittymäs- 
sä polittisesti ja sellaisena aikana voi olla san- 
gen tärkeätä, että selvästi esitetään se ihanne, 
joka on ajan vaiheita korkeampi ja joka ennen 
kaikkea tahtoo saattaa ihmisiin juurtumaan tie- 
don siitä h e n k i s e s t ä  veljeydestä, mikä 
kaikkia yhdistää. Tämä ihanne viittaa siihen 
korkeaan päämaaliin, jota koko ihmiskunta 
kamppaillen lähestyy yhtenäisin rivein mutta 
samalla  eri kansakunnat  ryhmittäin. 

Tällaisesta näkökohdasta kiinni pitämällä käy 
meille helpommaksi käsittää maailman tapaus- 
ten juoksu ja niiden oikea merkitys. Muutok- 
sia saattaa tapahtua, ulkonaisia siteitä katketa, 
mutta sisäisen yhteyden ei silti tarvitse särkyä. 

Niinpä tässäkin. Me eroomme muodollisesti, 
ulkonaisesti, mutta sisäisesti, olennaisesti olem- 
me yhtä lujien siteiden yhteenliittämät kuin 
konsanaan. Olemme oppineet käsittämään y k- 
s e y d e n, joka on kaikkien tämän maailman 
olosuhteiden takana ja yläpuolella, ja meitä yh- 
distää yhteistyö saman korkean silmämäärän 
eteen. 

Mutta katsoen menneiden vuosien yhdessä- 
oloon, lausun skandinavilaisen osaston puolesta 
toivomuksen, että Teidän työnne Suomessa me- 
nestyisi ja varttuisi. Tahdomme iloita jokai- 
sesta vallotuksesta, minkä teosofinen maailman- 
katsomus saavuttaa toisella puolen Pohjan- 
lahtea. 

Jokainen Teidän menestyksenne on myös 
meidän. 

Tukholma, 27 p.  lokak.   1907. 
A r v i d  K n ö s. 

1907:255—256, 

A r v i d  K n ö s i n  t e r v e h d y s .  Skandina- 
vilaisen Osaston ylisihterin, insinööri Knösin 
tervehdyssanat Suomalaiselle Osastolle, jotka 
olemme suomentaneet tähän numeroon, luettiin 
alkukielellä Teosofisk Tidskriftin marraskuun 
numerossa.    1907:275,   1912:499,   1913:239, 

A r v i d  Knös -j-. Skandinavialaisen Teoso- 
fisen Seuran ansiokas ylisihteeri, yli-insinööri 
Arvid Knös, muutti manalan majoille maalis- 
kuun 5 p:nä, sairastettuaan keuhkokuumetta vii- 
kon ajan. Hän oli syntynyt 1856 ja tuli T. S:n jä- 
seneksi jo 1892. Hän oli mukana pelastamassa 
haaksirikosta Ruotsin T. S:aa n.k. Judge-krii- 
sissä, seisoen lujasti samalla kannalla kuin An- 
nie Besant ja eversti Olcott. Hän on kirjotta- 
nut suuren joukon teosofisia artikkeleita Teo- 
sofisk Tidskriffissa ja hänen näkökantansa oli 
aina tasapuolinen, tyyni ja ytimeen käypä. Näh- 
tävästi hänen tarmokasta ja horjumatonta per- 
sonallisuuttaan tarvittiin paremmin toisella 
puolella, koska hänet niin odottamatta siirret- 
tiin pois sopusuhtaisen perheensä ja lukuisain 
teosofisten ystäväinsä piiristä. Ylisihteerin vir- 
kaa hoitaa toistaiseksi tohtori Emil Zander. 
1915:191, 1922:4—13,  109—115, 

Koch,   Ebba   1924:329—330. 

Kock, Johan 
Kuolema tekee työtään. Vanhat tuttavat ja 

ystävät siirretään äkkiarvaamatta Tuonelan tu- 
ville. Tänä vuonna olen kadottanut niitä neljä. 
Keväällä kuoli kapteeni J o h a n  Kock, tun- 
nettu ja kuuluisa suurlakon ajoilta, jolloin hän 
seitsemän vuorokautta toimi poliisimestarina 
Helsingin keskusasemalla. Hän oli aikoinaan 
(v. 1901) sangen intresseerattu Uusi Aika leh- 
destä ja kirjotteli siihen artikkeleita yhteiskun- 
nallisista kysymyksistä. Maailmankatsomukses- 
saan hän monissa kohdin läheni teosofiaa, vaik- 
ka hän ehkä enimmin ihaili Ranskan valistus- 
filosofeja, ihaillen hän minulle puhui esim. 
Montesquieu’n pääteoksesta L’E s p r i t  des 
lois (Lakien henki), jota hän usein tutki, sekä 
Rousseau’n ja Voltaire’n aatteista. Mutta mieli- 
hyvällä hän myös keskusteli teosofisista opeis- 
ta, kuten jälleensyntymisestä ja karmasta. Hän 
seurusteli ahkeraan veljeni ja minun kanssa 
noina vuosina (1901—1903) ja esitti meille heh- 
kuvalla innolla valtiollisia ja yhteiskunnallisia 
uudistusunelmiaan. Kohtalo tempasi hänet Suo- 
mesta pois ja maamme kadotti hänessä suur- 
piirteisen ja kyvykkään pojan.   1915:401, 

Suurella jännityksellä luin myös vanhan ys 
täväni Johan Kock-vainajan kirjasen A v o i n  
k i r j e  A r v i d  J ä r n e f e l t i l l e ,  jonka äs- 
ken on julkaissut »Vapaa Ajatus». Vaikka kir- 
jan aihe oli minulle tuntematon, koska en ai- 
koinani seurannut Kockin ja Järnefeltin väli- 
sen ystävyyden surullista katkaisua, ja vaikka 
niinmuodoin Kockin broshyyri ei saanut mi- 
nua vakuutetuksi Järnefeltin perinpohjaisesta 
syyllisyydestä, vaikutti kuitenkin minuun 
»Avoimen kirjeen» perussävel niin haikean su- 
rulliselta, että annan sille arvoa suorastaan kir- 
jallisena tuotteena. Kockilla oli niin omape- 
räinen tyyli, että on vahinko, ettei hän enem- 
pää kirjottanut eläissään. »Avoin kirje» on ai- 
van kuin ylistyslaulu ystävyydelle purevan ivan 
muodossa, ja siltä kannalta se on sekä opetta- 
vainen yleensä että tekijänsä miehekkään lap- 
sellista personallisuutta erikoisesti valaiseva. 
1917:8,  250. 

Kohtalo 
oma tahtomme ja meidän itsemme luoma koh- 

talon välttämättömyys ohjaa askeleitamme elä- 
mässä, ks tahto art Vapaa  1905:165, 

»kismet», se on kohtaloa, ks teosofia art 
Mitä T. S.    1906:150—152, 

Kohtalon käsi on nyt johtanut kansamme 
semmoisen taipaleen alkuun, jota sen on kul- 
keminen omin päin. ks Kansallinen kulttuuri 
1906:191—192, 

Kohtalo ei määrää, kuinka nopeasti tai kuin- 
ka hitaasti hänen tulee kehittyä; sen hänen oma 
tahtonsa määrää, ks absoluutti 1907:178 muist. 

teosofit maailman silmiin kuvastuvatkin jon- 
kinmoisina kohtaloonuskojina. ks tahto art 
Mitä on 1907:192—197, 

Meidän täytyykin tunnustaa, ettei elämämme 
ole kokonaan omassa vallassamme vaan kohta- 
lon s.o. karman ohjaama, ks Kehityksen kul- 
ku  1907:269—271,  karma  1908:91, 

onnellinen se ihminen, joka siltä kannalta 
osaa vastaanottaa »kohtalon iskuja», ks sairas- 
vuode 1909:3. 4—5. uskonto  1909:73—75,
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Kohtalo on sille [*Suomelle] tietä viitannut 
ja tulee vielä viittaamaan. Emmekö voisi ot- 
taa kohtalon viittauksesta vaaria ja käyttää ti- 
laisuutta hyväksemme? ks naiset 1913:267, 1915: 
102, 

Kohtalomme ei ole sattuma eikä minkään Ju- 
malan  oikkua,   ks karma  1920:41, 

Kohtalo on nähtävästi odottanut minulta suur- 
ta henkistä uhrausta, ks R-R 1920:340—348, 

ehkä kohtalon näennäinen kovuus sittenkin 
on hänelle itselleen salapukuinen siunaus, ks 
Karjalainen, Vilhelmina  1922:70, 

valkoiset mestarit eivät määrää kansojen koh- 
taloita,  vaan ks Valon ja 1922:101—105, 

Usein elämässä näyttääkin siltä, että kohtalo 
on ennakolta tähtiin kirjoitettu, ks sallimus 
1924:121—123, 

KOHTALO,  KAITSELMUS,  VAPAUS. 
Tavallinen itämaalainen käsitys on, että ih- 

miseltä puuttuu vapaa tahto. Hänen elämänsä 
on ehdottomasti karman lain alainen, sillä hän 
on kiinni sangsaaran pyörteissä, sanoo buddha- 
lainen. Hän on kohtalon orja, sanoo muhamet- 
tilainen, sillä kaikki mikä tapahtuu on enna- 
kolta määrättyä kismetiä. Ihminen syntyy, ih- 
minen kuolee. Kuka määrää hänen syntymän- 
sä, kuka hänen kuolemansa hetken? 

Moni ihminen tullessaan teosofiksi ja tutus- 
tuessaan elämää valaisevaan karman ja jälleen- 
syntymisen oppiin, joutuu samaan tulokseen. 
Hän uskoo, että kaikki on kohtaloa; ihmisellä 
ei ole vapaata tahtoa, hän on täydellisesti vält- 
tämättömyyden  orja. 

Mutta meidän täytyy kysyä: olemmeko pakoi- 
tetut tällä tavalla ajattelemaan teosofeina? Kun 
nykyaikaisina ihmisinä uskomme karmaan ja 
jälleensyntymiseen, onko tämä välttämättä 
oleva meidän kantamme? 

On paljon tieteellisesti ajattelevia ihmisiä, 
jotka sanovat, ettei ole mitään kohtaloa, kaikki 
on sattumaa. Jos ihminen kulkee kadulla ja 
siinä on appelsiinin kuori, jonka päälle hän as- 
tuu, kaatuu ja taittaa jalkansa, niin he sanovat: 
»kas siinä selvä sattuma!» Mutta itämaalainen 
ja teosofi, joka uskoo kohtaloon, sanoo: »ei mi- 
kään sattuma. Kohtalo määräsi, että häneltä 
piti taittua jalka. Ja kohtalo on seuraus hänen 
omista menneistä teoistaan. Kuka tietää, min- 
kälainen teko edellisissä elämissä on kantanut 
seurauksena sen, että hän nyt taittoi jalkansa? 
Siitä ei ole tietoa, mutta varmaa on, että on- 
nettomuus oli hänen karmassaan.» 

Meillä on tässä kaksi näkökohtaa. Materialisti 
sanoo: »se on sattuma», ja karmaan uskoja: »se 
on kohtalo, edeltäkäsin määrätty». Kummalleko 
kannalle meidän tulee  asettua? 

Ei kummallekaan. Vaikka omaksumme kar- 
makäsitteen, ei meidän tarvitse rajoittua koh- 
talouskoon. On olemassa toinen ratkaisu, täy- 
dentävä ja laajempi näkökanta, jonka länsi- 
maalainen viisaus Kristuksen jälkeen on sel- 
västi ymmärtänyt. Ihmiselämän karmallisessa 
juoksussa ei toimi ainoastaan sokea mekaani- 
nen syysuhteen laki, joka justeeraa entiselleen 
kaiken häiriön. Siinä on toisena tekijänä ih- 
misen oma tahto, joka kylläkin on heikko ja si- 
dottu, mutta silti rajoitetusti vapaa, — ja kol- 
 

mantena tärkeänä tekijänä n.s. kaitselmus, josta 
itämaalaisilla on liian hämärä käsitys. Kohta- 
lon muodostavat kaikki siemenet, mitkä on kyl- 
vetty menneisyydessä ja nykyisessä elämässä 
kantavat hedelmää. Kylväessään ihmisen tahto 
oli rajoitetusti vapaa, ja samalla tavalla ihmi- 
sen tahto on nytkin vapaa. Se ei ole vallatonta 
itsevaltaa, mutta se on huomioon otettava voi- 
ma luonnossa. Kaitselmus taas on jumalalli- 
nen vaikutus elämässä, joka tähtää katseensa 
tulevaisuuteen. 

Kaitselmuksesta on puhuttu sangen vähän 
teosofisessa kirjallisuudessa, sentähden kysym- 
me: mikä on kaitselmus? ja vastaamme heti ly- 
hyesti: se on Jumalan hyvä tahto elämässä. 
Suuressa, pohjattomassa, absoluuttisessa elä- 
mässä jossa ei ole hyvää eikä pahaa, vaan jo- 
hon kaikki uppoutuu, siinä karma on tasapai- 
non, syysuhteen puolueeton laki. Mutta mikään 
ilmennys ei ole sama kuin tämä ehdoton elämä, 
vaan ehdoton elämä ilmenneenä on aina tuo- 
nut mukanaan vastakkaisuuksien parit: hengen 
ja aineen, tajunnan ja muodon, hyvän ja pahan. 
Maailmankaikkeuden ilmennyt tajunta eli hen- 
ki on se Isä, josta Jeesus Kristus puhuu ja joka 
niin ollen on olemassaolossa piilevä itsetietoi- 
sesti hyvä tahto. Tämä Isän tahto vie maail- 
maa eteenpäin, houkuttelee eläviä olentoja hy- 
vän puoleen, kehittää ja kasvattaa niitä. Tätä 
jumalallista tahtoa, tätä maailmankaikkeuden 
lopulliseen itsetietoisuuteen pyrkivää tajuntaa 
nimitämme kaitselmukseksi. Ja kuinka käsittäi- 
simmekään elämää muuten? Jos ei olisi pyrki- 
mystä, jos ei olisi järkeä ja ajatusta kaiken ta- 
kana, ei elämä koskaan nousisi materialistisesta 
kaaoksesta; syysuhteen laki vallitsisi, mutta 
edistystä ja kehitystä ei olisi, päämäärää ei nä- 
kyisi. Vain sen kautta, että jumalallinen tahto 
on syvällä kaiken takana, on hyvä, oikea, kau- 
nis, ihanteellinen päämäärä olemassa. Isä yk- 
sin on hyvä. Jumala on rakkaus, totuuden pyhä 
henki pyrkii ylös ja eteenpäin maailman sisäi 
sessä elämässä. 

Kaitselmus on se voima elämässä ia maail- 
mankaikkeudessa, joka tahtoo hyvää. Kaitsel- 
mus vaikuttaa meidänkin kauttamme. Jos ei 
kaitselmusta olisi, emme voisi ymmärtää mitään 
auttamista maailmassa. 

Jos ajattelemme, että kaikki on kohtaloa täs- 
sä elämässä, ei ole sijaa odottamattomalla hy- 
vällä ja auttamisella, ei voi niin sanoaksemme 
mikään uusi voima laskeutua ylhäältä alas tä- 
hän koneistoon. Mutta jos elämän suuriin voi- 
miin kuuluu mahtavana tekijänä Jumalan hyvä 
tahto, silloin ymmärrämme, että se ainakin jos- 
kus pääsee pujahtamaan tähän itsekkyyden ja 
tietämättömyyden pimeyteen, pääsee valaise- 
maan ja auttamaan tätä »surujen ja murheiden 
kiertotähden»   yksinäistä  ihmiskuntaa. 

Kaitselmus kolmantena tekijänä karman toi- 
minnassa edellyttää, että elämä ei ole niin me- 
kaanisesti järjestetty, kuin semmoinen voi luul- 
la, joka vain käsittää kohtalon. Jos kohtalon 
uskojalta kysymme: »millä tavalla kohtalo to- 
teutuu eli täyttyy yksilön elämässä? Jos ihmi- 
sen karmassa on jokin onnettomuus, millä ta- 
valla se häntä kohtaa ja mistä se tulee?.. — niin 
hän ei osaa selittää; hän sanoo vain, että maa-
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ilman lait sen vaikuttavat. Mutta jos ymmär- 
rämme, niinkuin kaitselmuksen uskojat aina- 
kin, että on olemassa karman lain täytäntöön- 
panijoita, eläviä olentoja, jotka personifioivat 
karman lakeja, silloin helposti käsitämme, millä 
tavalla ihmiselle tulee, mitä hänelle on tuleva. 
Jos esim. ihmistä on kohtaava onnettomuus, ja- 
lan taittaminen, kuten edellisessä esimerkissä, 
silloin karman valvojat antavat pahojen ja vi- 
hamielisten näkymättömien olentojen O luon- 
nonvoimien») vaikuttaa hänen elämäänsä ja oh- 
jata hänen askeleitaan. Jos hänelle taas on ta- 
pahtuva jotain hyvää, voi se tulla vaikkapa toi- 
sen ihmisen kautta, mutta niin, että toinen ih- 
minen tietämättään toimii henkimaailman lä- 
hettiläänä. 

Karma on täten ilmennyksiltään elävien olen- 
tojen käsissä. Tämä avaa silmämme näkemään, 
että kaikki ei ole elämässä niin koneellista kuin 
fatalistit uskovat, vaan että olojen pakosta on 
olemassa semmoistakin, jota voimme nimittää 
sattumaksi. Ja jollemme pahasta uskoisikaan, 
että se saisi olla sattumaa, niin ylhäältä katsoen 
kaikki hyvä kuitenkin on sattumaa! Kun me- 
nemme taaksepäin ihmiskunnan historiassa, 
näemme, että paha on ennen ollut maan päällä 
vielä suuremmassa vallassa kuin nyt. Mutta 
kun koetamme jonkun viisaamman olennon sil- 
millä katsella eteenpäin, näemme, että valoa tu- 
lee enemmän ja enemmän elämään, ja että ih- 
miskunnassa hyvä pääsee yhä suurempaan val- 
taan. Mistä tämä hyvä tulee? Se tulee hyvästä 
henkimaailmasta, mutta ei koneellisesti, vaan 
sen takia, että yhä useammat ja useammat ih- 
misyksilöt kanavina päästävät sitä maailmaan. 
Hyviä olentoja on tämän maailman takana, he 
tahtovat, että hyvä laskeutuisi tänne, mutta ih- 
miset ovat tietämättömiä, eivätkä päästä sitä 
tulemaan. Yksi ja toinen ihminen kääntää kui- 
tenkin kasvonsa hyvään päin, ja mitä enemmän 
näitä ihmisiä syntyy, sitä enemmän hyvä kas- 
vaa,  sitä suuremmaksi valo tulee. 

Tämä kaikki on kuin sattumaa, sillä se ei 
riipu meistä, ei ainakaan meidän pahoista teois- 
tamme. Ja mitä hyvä tahtommekaan jaksaisi 
yksin, ellei sillä olisi kaitselmus tukenaan? Tosi 
hyvä tulee ylhäältä, se on aina kaupan päällis- 
tä, jota ei laskelmissa ole otettu lukuun. Ja sen- 
tähden ihmisen kiitollinen sydän on nimittänyt 
elämän hyvyyttä ansaitsemattomaksi armoksi. 
Jumala on armollinen, kaitselmus on armoa. 

On olemassa vanha kiinalainen vertauskuva 
voimien kolmiosta, jota kohtalosta, kaitselmuk- 
sesta ja ihmisen tahdosta puhuttaessa tahtoisin 
esittää seuraavalla tavalla. Kolmio on ennen 
syntymistään paljas vaakasuora viiva, ja se on 
kohtalon viiva. Kaikki on silloin koneellista 
kohtaloa, ihmisen tahto ei yhtään näy. Mutta 
toisessa päässä viivaa alkaa vähitellen toimia 
ihmisen tahto. Ihminen herää tahtomaan, hä- 
nestä tulee luonnonvoima. Hänen tahtonsa on 
ensin kuin piste, mutta se kohoaa ja nousee 
pystysuoraksi viivaksi, ja silloin muodostuu 
suorakulmainen kolmio, kun kuvittelemme, että 
ihminen noustessaan maasta nostaa taivasta eli 
kolmatta sivua. Tämä on karman tekijöiden 
kolmio: vaakasuora viiva on kohtalo, pystysuora 
on ihmisen tahto ja hypotenuusa on kaitselmus. 
 

Ihminen nousee, ylemmä ja ylemmä, hän nä- 
kee enemmän ja enemmän taivasta ja hänen 
voimansa ja kaitselmuksen voima yhdessä on 
ensi hetkestä suurempi kuin kohtalon voima. 

Kuvitelkaamme sitten, että ihminen etenee 
pitäen käsillään yllä taivasta, hän etenee, ja sa- 
malla kohtalon viiva lyhenee — menneisyyden 
kirous heikkenee; ihminen tulee yhä vapaam- 
maksi. Myöskin kaitselmuksen viiva lyhenee. 
Mutta kaitselmuksen voima pienenee ihmisen 
ulkopuolella, sentähden että hän itse tulee 
enemmän ja enemmän kaitselmuksen kaltaisek- 
si. Kaitselmus kasvaa hänessä itsessään, ja lo- 
pulta ihmisen tahto tulee yhdeksi Jumalan, tai- 
vaan tahdon kanssa, ja silloin hän vapautuu ko- 
konaan kohtalonsa painosta. 1924:260—265, 1929: 
9, 1932:283. 

Koitere, Esikko 
Esikko Koitereen teos »Kaksi todellisuutta», 

jota Ruusu-Risti mielihyvällä suosittelee. 1927: 
373,   1929:25, 

E s i k k o  K o i t e r e e n  tässä numerossa jul- 
kaisemamme runo »Syyssade katuja jo huuh- 
too — », on kuten monet aikaisemmin julkaise- 
mamme, unitilassa, transsissa kirjoitettu. 1933: 
266,   [*ks Grönroos U. E.] 

Koivisto, Esko 1929:45, 315, 1930:168, 186, 205, 
1931:251,  1932:3,   168, 240, 1933:266. 

Koivisto,   Leander 
T u o n e l a n  maille siirtyi elokuussa van- 

ha teosofi, kanttori L e a n d e r  K o i v i s t o ,  
joka aikoinaan toimi Kalevan Nuorten kuoron 
johtajana. Vähää ennen kuolemaansa hän sai 
valmiiksi viimeisen sävellyksensä »Pyhä hetki», 
jonka hän omisti Pekka Ervastille. 1931:247, 
f’ks  myös   hautajaiset  1931:209—210]. 

»Koivula»  1911:22,  32, 90. 
Koivunen, Kustaa 1922:96, 1923:229, 1924:162, 

ks hautajaiset 1924:199, 238. 
Kokemus 
Ja pitkä se kokemusten koulu on. ks ihminen 

1907:166, 
Kokeneempia sieluja — »valituita» — jotka 

ks maailmanloppu 1907:183, ks kehitys 1909:106, 
1911:283—284, 

Muuan katkera kokemus, joka usein elämäs- 
säni on uudistunut, on johtunut siitä, että --------------  
— elämäni ihanimmat kokemukset, mutta ks 
opettaja 1912:411—414, 

Kuitenkin luulen, että näidenkin alkukoke- 
musten kertominen voi hyödyttää niitä, jotka 
ovat samoja kokemuksia tekemäisillään tai ai- 
kovat tehdä tai ovat jo tehneet; luulen, että 
siitä voi olla jonkun verran hyötyä ja jonkun 
verran ehkä iloa. [*ote P. E:n teos. muist.] 1915: 
6—10, 

Ehkä se oli kokemus toisenlaisesta dimensio- 
nista eli ulottuvaisuudesta, mutta silloin se ku- 
vastui mieleeni jonkinlaisena jumalan näkemi- 
senä.   [*ote P. E:n teos. muist.]   1915:263—267, 

Lopullinen tulos kokemuksistani oli, että nä- 
kökantani muuttui. [*ote P. E:n teos. muist.] 
1915:367—369, 

»kokeneiden opetuksia» ks kirjallisuus 1917: 
145, 
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Kokemus on suuri opettaja, mutta kokemus 
ei voisi mitään opettaa, ellei ihmisen järki ot- 
taisi opetuksia vastaan, omaksuisi ja sulattaisi 
niitä,   ks teosofia art  Mitä on 1917:443—446, 

kokemuksemme, joka viisastutti meitä, kun 
ks maailmanopettaja  1927:329, 

vakaville totuudenetsijöille tuttu kokemus 
ks Krishnamurti 1928:22, 254, 

kokemuksien koulussa ks elämänpuu 1929); 124, 
Kokemuksen koulu on meidän suuri opetta- 

jamme, mutta kun — — — vaan voimme ottaa 
oppia toistemmekin kokemuksista, ks magia 
1929:440, 

Mutta jos tahdomme kokemusta näkymättö- 
mästä maailmasta, ei mielikuvitus sinään auta. 
Täytyy ks  C. W. L. 1932:74. 

Kokoustyö ks looshityö, R-R-ryhmätyö. 
Kolkkala,   Lyyli   1923:317, 
Minun ei ole tarvis tässä sen enempää puhua 

vuosikokouksesta, koska sen tehtävän niin sy- 
dämellisellä tavalla on suorittanut L. K—la. 
[*Lyyli Kolkkala] ks kustannustyö 1924:161, 
166—175., 1927:371, 1928:142, 1933:101, 
1934:194. 

Kolkkala, Väinö 
Maan suola, J. R. H:n arvosi 1927:82, 
H u o m i n e n  p ä i v ä  p a r e m p i ,  Väinö 
Kolkkalan uusi romaani, joka sinänsä on kau- 
nis kertomus nykyaikaisesta rakkaudesta, an- 
saitsee meikäläisten piirissä erikoista huomiota 
sen tähden, että siinä nimeltäänkin mainitaan 
Ruusu-Risti ja Johtajan työ. Tämä on jo kol- 
mas kaunokirjallinen teos, jossa nimenomaan 
puhutaan teosofisista aatteista ja asioista, joille 
jokapäiväiset sanomalehtemme omistavat san- 
gen vähän huomiota.   1931:104. 

Kolkutan sydämenne ovelle ks R-R art Tie- 
täjästä 1921:2. 

Kolmannen asteen veli, ks Garver, W. R. 1926: 
30—31. 

Kolme, kolmas,  kolmenlainen 
Tahdon nyt tässä mainita kolmenlaisesta käyt- 

tövälineestä, jotka voivat olla ihmisellä, kun 
hän tuntee itsensä itsetietoiseksi ulkopuolella 
ruumistaan,   ks eetteri 1909:268—269, 

Kolme t e o s o f i s t a  t i e t ä j ä ä ,  ks tie- 
täjä 1909  joulul: 14—15, 

voimme huomata kolme eri suuntaa Kristuk- 
sen inspiratsionissa,   ks Tolstoi  1910:399—400, 

kolmenlainen tie Jumalan luo. ks jooga 1912: 
120, 

kolmea liittolaista vastaan ks ennustus 1914: 
365, 

Kolme kertaa koputan: ks Tietäjä 1914:466, 
Mutta on olemassa kolmas näkökanta Suomen 

kansan runouden ja muinaisuuden suhteen, nä- 
kökanta, joka ks Kalevala 1917:158—163, 

Kolme p a r l a m e n t t i a  art kuuluu sar- 
jaan Miten on luotava onnellinen yhteiskunta 
1920:366—376 ks P. E. X 

kolme väitettä ks R-R 1921:388—396, 
Kolme v i i p u r i l a i s t a  t e o s o f i a  1925: 

368, 
Kolme t i e t ä ,  art kuuluu sarjaan Tule- 

vaisuuden uskonto 1932:278—283 ks P. E. X 
 

Kolmastoista osasto ks luku 1908:62. 
Kolmijakoaate 
Olen toisessa kohdassa Tietäjää kyhännyt 

esityksen kolmijakoaatteesta. 1920:348, [*art 
sarja Miten on luotava onnellinen yhteiskunta? 
ks P. E. X] 

ks Walleen C. A.  1921:130, 

Hämmästyttävä ja samalla ilahduttava uutuus 
sanomalehtikirjallisuuden alalla on toimittaja 
A. G r ö n b e r g i n  Keravalla julkaisema »Uusi 
Yhteiskunta»-niminen, kerran kuukaudessa il- 
mestyvä lehti. Tämä lehti on »opas kolmijaon 
toteuttamiseksi yhteiskunnallisessa elämässä» ja 
on siis tohtori Steinerin Dreigliederung-aattei- 
den suomalainen äänenkannattaja. Se alkoi il- 
mestyä viime heinäkuussa ja maksaa vuoden 
loppuun 15 markkaa, mikä olkoon sanottu niil- 
le,  jotka haluaisivat sitä tilata. 

Ei ollut minulla aavistusta, että kolmijako- 
aate jo olisi löytänyt näin tarmokkaita kannat- 
tajia suomalaisten antroposofein kesken. On 
todella ilolla tervehdittävä tämmöinen virkeys 
meillä teosofis-yhteiskunnallisen ajattelun alal- 
la. Kolmijakoaatteessa on itse pohja ja perus- 
telu semmoinen, ettei kenenkään teosofin pi- 
täisi jättää sitä tutkimatta ja harkitsematta. 
Esitin asian pääpiirteitä lukijoilleni vuoden 
vaihteessa Tietäjässä ja Ruusu-Ristissä.1) Ken 
nyt tahtoo paremmin ja perinpohjaisemmin sii- 
hen tutustua, hän lukekoon »Uutta Yhteiskun- 
taa», joka tarjoaa sekä alkuperäisiä kirjoituk- 
sia että suomennoksia.   1921:464—465. 

Kolminaisuus, kolmiyhteys, kolminaismaailma 
jne 

Jumalallinen ja inhimillinen kolminaisuus ks 
Kaita tie 1907:57—61, 

kolminaismaailman herra, ks Tietäjä 1908:9, 
astraali 1908:29, 

Toimintaa kolminaismaailmassa, tekojen aja- 
tusten ja tunteitten tasoilla, ks karma 1908:331 
—337, 

kolminaismaailmassa on kolmas uskonnonlaji. 
jonka ks uskonto 1909:74—75, 

Ja ihmisen personallisuus on tämän yksilölli- 
sen minän heijastus kolminaisuusmaailmassa. ks 
kehitys  1909:106, 

Kalevalan luomiskertomuksessa Väinämöinen 
edustaa tätä Logosta, Väinämöinen ja Ilmatar. 
Ilmatar on vain ikäänkuin toinen puoli Väinä- 
möisestä eli Logoksesta, yksi Logoksen olemus- 
puoli. Jos me koetamme ajatella ja käsittää 
elävää olentoa, tajuntaa, niin me aina havait- 
semme, että se tajunta on kolmiyhteinen, että 
siinä on kolme puolta, tahto, tunto ja järki, tai 
millä nimellä niitä tahdommekaan nimittää. 
Tämä on se jumalallinen kolminaisuus, josta 
puhutaan kaikissa jumaluusopeissa, kaikissa 
uskonnoissa, niinpä esim. kristillisessä dogma- 
tiikassa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimellä. 
Tahto on Isä, rakkaus on Poika ja Pyhä Henki 
on järki. [*ote art Kalevalan luomiskertomus] 
1912:63—64, 

1)    [*Art  sarja  Miten  on  luotava  onnellinen 
yhteiskunta?] 
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Tutkimalla sisäistä, henkistä olemustaan ih- 
minen siis tekee johtopäätöksiä henkisen maa- 
ilman suhteen. Niinpä hän huomaa itsessään, 
sisäisessä olemuksessaan kolme pääominaisuut- 
ta, tahdon, tunteen ja tiedon. Silloin on luon- 
nollista hänen tehdä se johtopäätös, että myös- 
kin siinä henkisessä, jumalallisessa maailmassa, 
josta hän on lähtenyt ja johon hän kuuluu yh- 
tenä osana, siinäkin vallitsee jonkinlainen kol- 
minaisuus, siinä on kolmenlaisia jumalallisia 
voimia vaikuttamassa. Hän päättää, että hen- 
kisessä maailmassa täytyy olla olemassa kolmi- 
yhteys, s.o. kolme eri puolta, jotka samalla kui- 
tenkin ovat yhtä, aivan niinkuin ihminen itses- 
sään on yksi, vaikka hänessä on kolme voimaa, 
kolme perusominaisuutta. 

Tämän ensimäisen huomion voi jokainen ajat- 
televa ihminen tehdä. Ja kun hän sitten vielä 
ajattelee itseään ja maailmaa, on hänen luon- 
nollinen johtopäätöksensä, että jokin salaisuus 
on kaiken tämän pohjalla, sekä henkisen maa- 
ilman että aineellisen maailman takana, jokin 
ikuinen salaisuus, Jumala, Jumaluus. 

Mitä taas tulee siihen toiseen asiaan, joka on 
tarpeen Kalevalan ymmärtämiseksi, nim. että 
on täytynyt jonkun verran tutkia maailman 
uskontoja, merkitsee tämä, että ihmisen on pi- 
tänyt huomata kaikkien uskontojen eri aikoina 
ja eri kansoissa opettaneen samaa. Ja mitä 
erittäinkin tulee äskeiseen kysymykseen, kol- 
minaisuuteen, huomaamme todella, että kaikissa 
uskonnoissa puhutaan ja on puhuttu jumalalli- 
sesta kolminaisuudesta ja siitä Suuresta Juma- 
luudesta, joka on kaiken takana. Muutamissa 
uskonnoissa ja samassa uskonnossakin eri ai- 
koina voidaan unohtaa ehdoton Kaikkijuma- 
luus, tuo kaiken filosofian edellyttämä Absolu- 
tinen, johon sisältyvät sekä henkiset että ai- 
neelliset salaisuudet ja joka on sekä henkisen 
että aineellisen maailman takana. Silloin näh- 
dään ainoastaan henkimaailman kolminaisuus, 
mutta tästä taas johtuu, että ne ihmiset, jotka 
ovat materialismiin taipuvaiset, kieltävät tuon 
henkisen kolminaisuuden ja sanovat: ei ole mi- 
tään Jumalaa olemassa. He huomaavat näet, 
että aineellinen todellisuus on tuon henkisen 
kolminaisuuden, »kolmiyhteisen Jumalan» ul- 
kopuolella ja alkavat silloin epäillä, onko mi- 
tään Jumalaa olemassa, koska se ei ole kaikki- 
täyttävä. Mutta ei olisi ensinkään tätä mate- 
rialismin uhkaavaa varaa, jos muistettaisiin sitä 
ikuista salaisuutta, joka on sekä henkisen että 
aineellisen olemassaolon takana. 

Kun tutkitaan muinaisen Intian uskonnollisia 
kirjoja alkuajoilta, niin niissä puhutaan kol- 
mesta alkuperäisestä Jumalasta, Varunasta, 
Indrasta ja Agnista. Nämä ylipäänsä yhdistet- 
tiin elementteihin, niin että Agnia sanottiin tu- 
len, Varunaa veden ja Indraa taivaan jumalaksi. 
Mutta samalla kukin näistä oli osana tuosta 
kolminaisuudesta Indra-Varuna-Agni. Myöhem- 
min taas, kun filosofinen ajattelu oli enemmän 
kehittynyt, tehtiin ero luonnon näkyväisissä il- 
miöissä esiintyvän jumaluuden ja henkisen 
kolminaisuuden välillä. Sentähden Intiassa siitä 
asti puhutaan Brahmaasta, Vishnusta ja Shivas- 
ta eikä niitä enää yhdistetä mihinkään element- 
 

teihin,   vaan ne   ovat   kaiken  ilmennyksen   ta- 
kana, tuo pyhä kolminaisuus Trimurti. 

Saman kolminaisuuden voimme huomata 
muissakin uskonnoissa. Kaldealaisilla oli Anu, 
Ea ja Bel, vanhassa Germaniassa oli Odin, Thor 
ja Freya j.n.e. Näitä esimerkkejä voitaisiin 
luetella useampia ja kaikkein tutuin meille on 
tietysti kristinuskon Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Isä — samaten kuin Shiva Intiassa — vastaa ih- 
misen hengessä sitä olemuspuolta, jota kutsum- 
me tahdoksi, Poika sitä olemuspuolta — 
Vishnua — jota kutsumme tunnoksi, ja Pyhä 
Henki sitä olemuspuolta — Intiassa Brahmaa 
— jota kutsutaan ajatukseksi, järjeksi, luovaksi 
älyntoiminnaksi. Tahto, tunto ja järki — usein 
myös toisin lausuttuna, tahto, viisaus ja toi- 
minta — on meille kaikkein yksinkertaisin kol- 
mijako ihmisen hengessä ja niitä vastaa kos- 
millisina voimina, kosmillisena jumaluutena 
Isä, Poika ja Pyhä Henki. [*ote art Kalevalan 
avaimet. Näitä asioita voi edelleen tutkia 
P. E:n Kalevalan Avaimesta]   1912:113—115, 

Kolminaismaailman kaikki synti ja paha ks 
astraali 1913:100, 

olemme »kolmi-ulottuvaisia» olentoja, ks Sai. 
0:n M—s. 1914:55—59, salatiede 1914:198—199 

on tullut aivankuin uudella tavalla kolminais- 
maailman kansalaiseksi, ks Mysteriot I.  1916:67. 

Logos on psykologisesti kolmiyhteinen, kuten 
jokainen  ihminenkin,  ks  Kristus   1917:440—442, 

Kys. Pekka Ervastin teoksessa »Suuret us- 
konnot», siv. 166 mainitaan: »En Sofista valunut 
k o l m i n a i s u u s  on tajunta, joka katselee 
itseään. Se on ensimmäinen suuri minä, joka 
herää ja sanoo: minä, ja sitten katselee itseään: 
minä olen tämä, ja samalla lisää: minä en ole 
se». 

Kysytään, minkälainen on absoluutin suhde 
tähän minätajuntaan? Eikö absoluutti itse kat- 
selekaan itseään? Ja edelleen, eikö absoluutti 
sellaisenaan otakaan osaa esim. luomisproses- 
siin? 

Ja kun sitten samassa teoksessa, siv. 167, sa- 
notaan: Kabbalassa kolminaisuuden kolme (a) 
jumalpersonaa nimitetään nimillä Kether, kruu- 
nu, Khokhmah, viisaus, ja Binah, järki, niin 
onko käsitettävä, että En Sofista lähtenyt kol- 
m i n a i s u u s  ei olekaan yhtenäinen subjekti, 
vaan että se jakautuu kolmeen persoonaan? 

Vast. Nämä kysymykset koskettelevat maa- 
ilmankaikkeuden kaikista syvimpiä mysterioita 
ja kun niitä on otettu kirjassa »Suuret Uskon- 
not» vähän puheeksi, on selvää, että siitä pu- 
huminen on ollut sangen vaillinaista ja sangen 
haparoivaa. Yksi asia on kuitenkin meidän jär- 
jellemme peräti selvä, ja se on se, että täytyy 
olla jokin sellainen prinsiippi maailmankaikkeu- 
dessa ja olemisessa, sellainen totuus, jokin sel- 
lainen ainoa oleminen, joka ei todellakaan ole 
yhtään tekemisissä koko tämän ilmenneen maa- 
ilmankaikkeuden kanssa. 

Jos vähän ajattelemme, huomaamme, että 
täytyy olla jokin, joka on kaiken yläpuolella, 
muuten kaikki olisi yhtä ainoata kaaosta. 

Monissa uskonnoissa, kun ei kovin filosofi- 
sesti ole asiaa pohdittu, on tyydytty siihen rat- 
kaisuun,   että   luoja   on   maailman   yläpuolella.
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Kuitenkin on myös uskonnoissa aina lisätty, 
että maailma  on hyvin lähellä Jumalaa. 

Meillä opetetaan kouluissa, että Jumala on 
transcendenttinen ja immanenttinen olento. 
Mutta kuitenkaan emme saa esille yhdysviivaa 
maailman ja Jumalan välillä. Tämä on teolo- 
gien puolelta oikea väite. Siinä on vain se 
heikko kohta, että tahdottiin tehdä Jumalasta 
personallinen Jumala,  joka  istuu korkeuksissa. 

Meidän järkemme ei uskalla rajoittaa sitä ju- 
maluutta, joka on ainoa todellisuus kaikessa. 
Emme voi muuta ymmärtää, kuin että se on 
absoluuttinen elämä, itse ehdoton, johon kaikki 
on uppoutunut, joka ei mihinkään ole sidottu, 
vaan joka on kaikista riippumaton ja josta em- 
me mitään voi tietää. Näin meidän täytyy jär- 
kevästi filosofoida, mutta käytännöllisesti se on 
samaa kuin mihin teologit pyrkivät, että Ju- 
mala on maailman ulkopuolella. Mutta nyt on 
meidän helpompi ymmärtää, että jumalallinen 
elämä on kaikkialla, se on ehdoton elämä jo- 
kaikisessa paikassa, mutta koskematon ja ulko- 
puolinen. Ja sentähden on kaikista syvimmät 
filosofiat, vedantafilosofia, kabbala y.m. sano- 
neet, että koska on ilmennys olemassa, täytyy 
absoluuttisessa olemisessa piillä ihmeellinen il- 
mennyksen mahdollisuus, salaperäinen myste- 
rio, joka on n.s. Logos, kaikkiallinen, univer- 
saalinen Logos. Tämä ei ole meidän aurinko- 
kuntamme Logos, vaan se, joka käsittää kaiken 
ilmennyksen ja nimitetään syvimmässä evan- 
keliumissa, nim. Johanneksen evankeliumissa, 
Filo Judaeuksen mukaan, Sanaksi, Logokseksi. 
Sanotaan, että »Logos oli Jumalan luona ja Ju- 
mala oli se Sana.» Tässä on hyvin päättävästi 
lausuttu tuo ihmeellinen totuus: Logos ja Ju- 
mala, se on myös Sana. Ilmenemisen ihmeelli- 
syys, joka piilee absoluutissa, joka saa maail- 
moja aikaan koko kosmoksessa, vaikka näitä 
maailmoja olisi kuinka paljon tahansa, — tämä 
järki, lausuttu laki, sana, joka ilmenee, se on 
kyllä yhtä Jumalan kanssa, mutta ei kuitenkaan 
ole itse Jumala. Käsittäkäämme nyt tämä asia 
niin hyvin  kuin voimme. 

Ja tämä Logos, joka iankaikkisesti on ole- 
massa jumaluudessa, tämä on kolmiyhteinen. 
Se on ensin Isä, isäntajunta ja samalla aineen 
mahdollisuus, tajunta ja aine. Voisi nimittää 
sitä ensimäistä Logosta ei ainoastaan Isäksi, 
vaan Isä-Äidiksi. Niin vedantafilosofia sanoo, 
ja madame Blavatsky Salaisessa Opissa viittaa 
siihen, että ilmennyksessä on kaksi puolta: hen- 
ki ja aine. Se on ensimmäinen ilmenemätön 
Logos, Isä ja Äiti. Se on hengen ensimmäinen 
tajunta ja aineellisen ilmenemisvoiman alku, 
joskin ilmenemättömänä, mutta toisessa Logok- 
sessa sitten ilmenneenä, eli Isä-Äiti ilmenneenä 
Poikana. Tämä merkitsee, että toisessa Logok- 
sessa on kuva täydellisestä ilmennyksestä, joka 
on Poika. Se on Isän tajunnassa elävä täydel- 
linen maailman ihanne. Ja se on sinään jo il- 
mennyt. Henkiaine on jakautunut, aate ainee- 
na ilmennyt. Tuo ihannekuva on jo ainetta, 
koska se on ilmennyttä muotoa tajunnassa. Se 
on tietysti niinkuin ei-muotoa meidän kannalta, 
kun puhumme maailmankaikkeudesta. Me em- 
me saata käsittää muuta kuin oman aurinko- 
kuntamme  salaisuuden, jota mainitaan  nimellä 
 

Adam Kadmon, taivaallinen ihminen eli Mak • 
roposopos, Jumalan kasvot. Isä-Äiti, joka ilme- 
nee toisena Logoksena, ilmenee täydellisenä 
taivaallisena ihmisenä ja se on Isän tajunnassa 
piilevä Poika, täydellisen ihmisen kuva. Ja sit- 
ten kolmas Logos on Pyhähenki, joka järkenä 
ja voimana alkaa toteuttaa Poika-kuvaa ja luo 
maailman. 

Kun on kysymyksessä näin mahdottoman kor- 
keita asioita, on selvää, ettemme voi käsittää 
lopullisia salaisuuksia. Emme pääse välittö- 
mästi maailmankaikkeuden universaalisen Lo- 
goksen luo. Kun Kristus meissä herää, on se 
kyllä Poika meissä, kaikkeuden toinen per- 
soona, mutta oman aurinkokuntamme rajoitta- 
mana. Siinä se on meidän Kristus. Mutta ss 
on yhtä olemukseltaan kaikkeuden kanssa, eikä 
siinä ole muuta eroa kuin se, joka riippuu siitä, 
että meidän tajuntamme ei kestä mitään kor- 
keampaa. 

Ihmispsykologian kannalta sanoisimme, että 
kun Logos herää absoluutissa, on niinkuin mi- 
nätajunta heräisi ja katselisi täydellisyysihan- 
netta ja koettaisi luoda, tuomitsisi ja hylkäisi ja 
sanoisi: ei tämä suinkaan tyhjennä minun ihan- 
nettani. 

Jos kysymme suurilta taiteilijoilta: oletteko 
osanneet täydellisesti tuoda esille, mitä olette 
nähneet, niin kaikki vastaavat, etteivät ole 
osanneet. Yhdellä hetkellä luulee osaavansa, 
mutta jonkun ajan kuluttua sanoo: ei, täytyy 
yrittää uudella tavalla, täytyy saada enemmän 
lauletuksi, maalatuksi ja veistetyksi, jos mieli 
saada esille mitä kuulee ja näkee. Olisi todella 
pientä, jos asettuisi istumaan tyynylle ja sa- 
noisi: »korkeampaa ei ole, kuin mitä nyt sain 
esille ja mitä minussa oli!» Kuoleman jälkeen 
ainakin huomaa, että jos kokonaan sai esille. 
mitä itsessä oli, riippui se vain siitä, että itsessä 
oli niin vähän. 

Voimme ehkä ymmärtää minkälainen on 
Logos. 

Nämä ovat muuten sellaisia asioita, että jo- 
kaisen täytyy niitä miettiä ja saada ne selväksi 
itsellensä. 

Omasta puolestani en osaa antautua mihin  
kään spekulatsioniin eikä minua koskaan ole 
huvittanut järkeillä. Olen aina tahtonut tietää, 
kuinka asia on. Ja luulen, että se on tervettä, 
sillä aateskelussa tulee kyllä akadeemiseksi fi- 
losofiksi, mutta se on alemman minän hommaa. 
On aina muistettava, että aateskelu on aivojen 
voimistelua ja hyvä on voimistella, jotteivät ai- 
vot happanisi, ja ihminen pysj7y nöyränä, jos 
aina muistaa, että asia ehkei ole niinkuin hän 
on sen ajatellut, ja sentähden aina etsii totuutta, 
antaa elämän opettaa, kasvattaa ja kurittaa, 
kunnes pääsee näkemään, kuinka asia on. Mutta 
silloin, kun asian näkee ja tajuaa ja tietää, että 
se on niin, silloin on äärettömän ihanaa asettaa 
järki totuuden palvelukseen.   1930:40—42. 

Kolossalaiskirjeitä pohdittaessa ks Paavali 
1932:201—207. 
Kolumbus ks mystiikka    1914:99. 
Kommunismi ks myös bolshevismi 
Vaikkei nykyään kommunismi eli omaisuuden 
yhteisyys vastaisi ajan vaatimuksia eikä sen oi-
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keustajuntaa, löytyisi epäilemättä toisia keinoja, 
joilla T. S:n jäsenet voisivat suojella toisiaan 
puutteesta ja kurjuudesta. Miksei voitaisi esim. 
ks teosofia art Veljeyden 1916:390—391, 

»kommunistiset yhdyskunnat Pohjois-Ameri- 
kassa ks R-R 1922:129—134, yhteiskunta 1922: 
291—292, haaveilija  1924:48—49,  1925:256, 

Kommunisteja olivat ensimäiset kristitytkin. 
Mutta eivät he väkivallalla ks bolshevismi 
1929:3, 1930:39, Lapuan liike 1931:165, Teosofia 
ja  sosialismi 1934:247—257. 

Kompastuskivi 
ks kristitty    1917:5—6, 
esoteristein ensimäinen kompastuskivi ks sa- 

latiede 1921:324, 1922:202. 
Kone 
»Koneet vievät ihmiset uuteen yhteiskuntaan» 

[*kirjoitus teknokratian aatteista] ks teknokra- 
tia 1933:72. 

Konfutse 1906:19, ks Taoteking 1907:9—10 
Jeesus art Oliko 1918:233—235, salatiede 1921: 
453—456, siveysoppi 1927:5—6, 1928:82, uni 1929: 
229, 1930:124, 1932:139. 

Konttinen,   Helena 
Lueskelen tätä nykyä merkillistä ja mieltä- 

kiinnittävää suomalaista kirjaa, ja vaikken vielä 
ole ennättänyt kannesta kanteen, tahdon kään- 
tää Tietäjän lukijain huomion tähän sisältönsä 
puolesta harvinaiseen ja laajaan suomalaiseen 
alkuteokseen. Sen nimi on » E r ä s  m e i d ä n  
ajan p r o f e e t t a .  Elämäkerta ja opetuksia, 
valoksi ja uskon vahvistukseksi kaidan tien 
vaeltajille muistiin kirjoitettu». Kirjan on toi- 
mittanut uskonnon lehtori K. K. Sarlin Kuo- 
piossa. Ensimäinen painos ilmestyi 1916 ja toi- 
nen painos tänä vuonna. Sivuja on 544 ja hinta 
on Smk. 11:—; siis laajuuteensa nähden halpa 
kirja. 

Kuka on nyt se »meidän ajan profeetta», josta 
kirja puhuu? Se on karjalainen horrostilassa 
saarnaaja ja selvänäkijä H e l e n a  K o n t t i -  
nen, omaa syntyään E r o n e n ,  joka eli vv. 
1871—1916. Olin tuskin kuullut hänen nimensä, 
ennenkuin erään ystävän kautta sain hänen elä- 
mäkertansa käteeni. Mutta harvoin olen teh- 
nyt miellyttävämmän tuttavuuden. Sille, joka 
tutkii yliaistillisia asioita, on Helena Konttisen 
personallisuus ja elämä todellinen aarreaitta, 
täynnä mitä mieltäkiinnittävimpiä yllätyksiä. 
Hän oli tietysti kansan naisena jäänyt vaille 
opillista sivistystä ja piti sentähden lujasti 
kiinni luterilaisesta uskontunnustuksesta ja kir- 
kosta sekä sovitti kaikki yliaistilliset näkemyk- 
sensä ja kokemuksensa valmiin uskonsa puit- 
teisiin. Semmoisille lukijoille, joita tympäisee 
uskonnollinen hartaus, saattaa sentähden kirjan 
lukeminen olla hyvinkin raskasta, sillä koska 
kirkollishenkinen hurskaus, oli se kuin vilpitön 
tahansa, jaksaa välttää ahdasmielisyyden ja 
vanhoillisuuden väijyvää vaaraa? Mutta tutkija. 
joka ei välitä muodoista ja puitteista, vaan ky- 
syy itse tosiasioita, hän nauttii, hän riemuitsee, 
sillä tässä on hänen tutkittavanaan temppera- 
mentti, joka sormeinpäihin saakka oli vilpitön 
ja keskitetty hartaassa jumalisuudessaan ja sa- 
malla tieteellisen tunnollinen totuuden rakkau- 
dessaan ja etsimisessään. 

Jo lapsena Helena etsi Jumalaa. Ja vaikka 
nuorena »maailma» veti häntä puoleensa, ei se 
saanut häntä pauloihinsa, sillä hänen sielussaan 
asui vain yksi ainoa todellinen kaipuu: päästä 
Jumalan armon tuntemiseen ja siten sisäiseen 
rauhaan Isän kanssa. Paljon oli hänellä Jaa- 
kobintaisteluita, paljon kovia otteluita kohtalon 
kanssa, ennenkuin päivä valkeni ja valo tuli. 
Mutta kun se tuli, oli se häikäisevä. Vuonna 
1905 Helena henkisesti uudesta syntyi, ja sa- 
mana vuonna hän alkoi saarnata horroksissa. 

Onhan meillä Suomessa ollut montakin sem- 
moista saarnaajaa, joskaan ehkei toista niin 
voimakasta kuin Helena Konttinen. Mutta ei 
Helenan merkillisyys ollut tuossa saarnaami- 
sessa. Hänen erikoisuutensa oli siinä, että ne 
henget, jotka hänen kauttansa puhuivat ja toi- 
mivat, olivat tavallista huomattavammat — sel- 
västi keskitason yläpuolella. Hänen työnsä oli 
todella voimakasta työtä materialismin, maalli- 
suuden, »suruttomuuden» ja Jumalan kieltämi- 
sen kukistamiseksi. Ja koska se oli työtä, joka 
miltei yksinomaan kohdistui yksilöihin, ei hän 
juuri milloinkaan epäonnistunut. Hän sai to- 
della ihmiset kääntymään — kääntymään syn- 
nin ja suruttomuuden teiltä ja pukemaan pääl- 
lensä Kristuksen. 

Minkälainen näet oli se menettelytapa, jota 
hän käytti eli jota — paremmin sanoen — ne 
käyttivät, joiden mediumi Helena oli? Se oli 
henkilökohtainen herätystyö. Julkisen saarnan- 
sa ohella Helena aina kuvasi läsnäolevien yksi- 
löiden salaista sieluntilaa ja elämää, ja milloin 
muutamiin yksilöihin oli erikoisesti vaikutet- 
tava, kutsuttiin heidät yksityispuheluun, jolloin 
Helena osotti tuntevansa kaikki heidän salai- 
suutensa. Seuraus tästä oli, ettei yksikään kuu- 
lija voinut jäädä kylmäksi. Kuinka monta ri- 
kosta sillä tavalla tuli estetyksi! Kuinka monta 
epäilijää tuli uskovaiseksi, kuinka monta pilk- 
kaajaa katumapäälle, kuinka monta ystävää 
Helena voitti! Eikä salaperäinen toisten tun- 
teminen ollut ainoa keino, millä ihmisiä kään- 
nettiin. Rukouksillaan ja kätten päälle pane- 
misella Helena myös paransi monta sairasta, 
teki suorastaan ihmeitä, jotka satakertaisesti li- 
säsivät uskoa hänen seuraajissaan ja ympäris- 
tössään. 

Huomattavat ovat myös hänen näkynsä ja 
ilmestyksensä henkimaailmasta. Hän oli pereh- 
tyneimpiä astraalisia näkijöitä — ja epäilemättä 
hänen näkynsä usein ulottuivat astraalitasoa 
ylemmäksikin, — mutta tässä kohden täytyy 
tutkijan käyttää kritiikin ankaraa mittapuuta. 
Helena, kuten sanottu, oli harras luterilainen, ja 
hänen näkynsä ovat sentähden läpeensä värit- 
tyneet protestanttisella pohjavärillä, joten hän 
tässä suhteessa on esimerkki siitä, kuinka mah- 
dotonta on tehdä täysin objektiivisia havaintoja 
henkimaailmassa, ellei ajatus ja mieli ensin ole 
puhdistunut kaikista ennakkoluuloista ja en- 
nakkokäsityksistä. Alaan perehtyneen tutkijan 
on kuitenkin helppo löytää kultajyväset Hele- 
nan näyistä ja erottaa siemenet akanoista. Hän 
profetoikin ja oli ennustanut sekä maailmanso- 
dan että Venäjän keisarikunnan häviön. 

Kaiken kaikkiaan oli Helena Konttinen oikea 
henkimaailman   lempilapsi,   ja   teosofit   voivat
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oppia    paljon    tutustumalla    hänen    elämäker- 
taansa.   1919:230—232. 

Konsentratsioni ks myös mietiskely ks kehi- 
tys 1920:101. 

Konstantinopolin kirkolliskokous ks teologia 
1909:308, 

ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927:390— 
394. 

Kontemplatsioni ks myös mietiskely. Varsi- 
nainen meditatsioni ja kontemplatsioni on itse- 
näisiä ihmisiä varten, ks ajatus 1909:139, 

tärkein-n.k. kontemplatsioni, jossa mietiskely 
saavuttaa huippunsa ja varsinaisen päämää- 
ränsä, ks mietiskely 1917:146, ks kehitys 1920: 
101. 

Koopmans,  A. J.  Cnoop   1913:311. 
Koosha 
Vanhassa itämaalaisessa filosofiassa puhutaan 

eri koosheista, Manoomajakoosha, Praanamaja- 
koosha ja Annamajakoosha, jotka vastaavat 
teosofisia nimityksiä: äly- ja tunneruumis eli 
astraaliruumis, eetteriruumis ja fyysillinen ruu- 
mis, ks Sairas sielu 1926:228—232. 

Koponen,  Elsa 1919:127. 
Koponen, Kuikka 1933:70. 
Kopra,  Mikko  1909:136. 
Koputan ks Tietäjä 1914:466. 
Koraani   1909:   joulul: 1,   1919:292. 
Korff,  S.   1917:155. 
Korhonen, Otto  1927:243. 
Korinttolaisepistola 1906:17. 260, ks usko 1909: 

137, lapsi 1909:200, 1913:357. 
»Korkea Enkeli on ottanut Suomen johdon 

käsiinsä’ eikä ks ennustus 1920:53—54, ennustus 
1933:156—158. 

Korkeakoski  1911:178. 
Korkeampi   Minä ks minä, minuus, myös itse 
Korkee,  I ivar i    1924:38. 
»Korottakaa ihmisen poika» ks Joulusymbo- 

liikkaa 1911:359—361. 
Korpi Frans 1906:87, 1907:83, 225, 1908:313, 

348, 
1909:71,   1910:295, 

Suositan myös Tietäjän lukijoille sanomaleh- 
teä » P e l l o n p o i k a » ,  joka mielestäni on hy- 
vin toimitettu ja mieltäkiinnittävä lehti. Toi- 
mittaja Frans Korpi onkin vanha teosofian ys- 
tävä ja Teosofisen Seuran jäsen. Toivon »Pel- 
lonpojalle» kaikkea menestystä ensi vuonna! 
1911:355, sanomalehdet  1912:104, 

P e l l o n p o i k a  on nyttemmin muuttanut 
nimensä P o h j a n  S o i h d u k s i  ja toimituk- 
sessa näkyy Frans Korven rinnalla pastori ja 
fil.maist. Juho Uoti. Lehti tahtoo, kuten edel- 
leenkin, pysyä puolueitten ulkopuolella ja va- 
paana kirkollisesta auktoritetista. Past. Uoti on 
tunnettu uusien terveysaatteiden puoltajana ja 
on hiljan julkaissut »Kotioppaan terveyden hoi- 
dossa»,    hinta   Smk.  4:50.     Menestyköön    lehti 
 

edelleenkin ja tehköön työtänsä valistuksen ja 
vapauden puolesta.   1913:105,  107, 

P e l l o n p o i k a ,  F. Korven ansiokkaasti toi- 
mittama viikkolehti on taloudellisten vaikeus- 
ten takia lakannut ilmestymästä — suureksi su- 
ruksi lukuisille lukijoilleen. Emme voi muuta 
kuin toivoa, että Tietäjä jonkun verran kyke- 
nisi puutetta korvaamaan, kunnes Pellonpoika 
semmoisenaan tai uudessa asussa saattaa herä- 
tä uuteen eloon.    1913:415—416. 

P e l l o n p o i k a  tuotti meille äsken iloisen 
yllätyksen, ilmestyessään luoksemme uudessa 
asussa — pienemmässä koossa, mutta useampi- 
sivuisena — ja yhtä pirteänä ja sisäitörikkaana 
kuin ennen. Terve tuloa taas Latsaruksena, 
joka  kuolleista  herätettiin!    1913:461. 

Frans Korpi:  Lomahetkinä.   1917:481, 
Jouluksi on odotettavissa uutuuksia sekä 

Veikko Palomaalta että Frans Korvelta, joka 
viimemainittu astuu yleisön eteen suuremmalla 
aatteellisella romaanilla, jossa m.m. elävästi ku- 
vataan ensimäisiä teosofisia aikoja Helsingissä. 
1919:165, 

Pyhä tuli, nykyaikaisen totuudenetsijän 
elämänvaiheita, kirj. F r a n s  K o r p i .  Ensi - 
mainen osa. Viehättävän runollisella ja mieltä- 
kiinnittävällä tavalla tekijä tässä kertoo nuo- 
ren maalaismiehen ulkonaisista ja ennen kaik- 
kea sisällisistä taisteluista elämän totuutta et- 
siessään. Ensimäinen osa päättyy siihen, että 
kertomuksen sankari joutuu Helsinkiin ja löy- 
tää teosofian. Joka sivulla tuntee lukija, että 
kuvaus on elävästä todellisuudesta otettu. Hinta 
sidottuna  12:—   1919:298—299, 

» V i i s a u s  e n e m m ä n  t a l t e e n »  kirj. 
F. Korpi ks P. E. VIII 1923:275—276. 

Korpivaellus 
ks Sukupuoliasia    1906:17, 
Marraskuun 17 p:nä täyttää Teosofinen Seura 

neljäkymmentä vuotta. Neljäkymmentä »ajast- 
aikaa» Israelin lapset vaelsivat korvessa ja sit- 
ten he saapuivat luvattuun maahan. Neljäkym- 
mentä vuorokautta Jeesus valmisti itseään kor- 
vessa, ennenkuin hän alkoi julkisen opettaja- 
toimensa. Onkohan tällä vanhalla mystillisellä 
luvulla merkitystä teosofisen liikkeemme his- 
toriassa? Kuin korpivaellusta on kyllä tämä 
mennyt aika ollut: ulkonaisesti vastustusta, vai- 
noa ja pilkkaa, köyhyyttä ja puutetta; sisäisesti 
riitoja ja ristiriitoja, epäilystä, napinaa ja tyyty- 
mättömyyttä. Onhan päiväkin joskus paistanut, 
on työtä paljon tehty, on rakkautta paljon oso- 
tettu. Mutta korpivaellusta Teosofisen Seuran 
elämä sittenkin on ollut, sillä verrattuna siihen 
voimaan ja tietoon, mikä liikkeen takana on, 
verrattuna niihin muutoksiin, joita se yleisissä 
mielipiteissä on salaisella vaikutuksellaan ai- 
kaansaanut, on sen tunnustettu asema maail- 
massa vielä sangen vähäpätöinen. Kaukana sii- 
tä, että teosofisen liikkeen hengessä olisi mitään 
maailman kunnioituksen tavottelua — se pikem- 
min sellaista pelkää, — mutta kun se voittaa 
itselleen tunnustetun aseman aikain viisauden 
vartijana ja tulkkina, sen vaikutus kohta ulot- 
tuu kauemmas ja tunkeutuu piireihin, joista se 
nyt on pois suljettu. Ei ole näin ollen aivan 
tuulesta temmattu tuo kysymyksemme, päättyi- 
siköhän korpivaellus nyt, kun  neljäkymmentä-
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vuotta on kulunut? Alkaisikohan nyt taivaan- 
rannalla näkyä luvattu maa nousevan auringon 
valossa? 

Tämä tietysti edellyttää, että T. S:n korpi- 
vaellus alkoi heti syntymästä. Jos se alkoi esim. 
vasta silloin, kun H. P. B:ta ruvettiin julkisesti 
häpäisemään, saisimme vielä odottaa kymmen- 
kunnan vuotta, ennenkuin pimeyden aika päät- 
tyisi.   1915:443—444. 

Korvat 
Olen se mikä olen, ja ne, joilla on korvat 

kuulla, kuulevat minun ääneni, ks rauha 1918: 
99, 

toistan yhä uudestaan niille, joilla on korvat 
kuulla ks ennustus 1920:53—54, 

Kellä on korvat kuulla, hän kuulkoon! ks 
Vuorisaarna 1927:87—88. 

»Korventuli» looshi  1916:336, 1917:244. 
Koskela, J. 
Olen juuri lukenut kaksi mieltäkiinnittävää 

broshyyria. Toinen on J. Koskelan »Suomi it- 
senäisenä valtakuntana», toinen Karl Tianderin 
»Ett ord om Finlands framtid». 

Edellisen kirjotuksen ponsi on, että Suomi 
tuli itsenäiseksi valtakunnaksi, samassa kun 
Venäjän entinen keisari luopui hallituksestaan, 
ja että tämä tapahtui Suomen omien perustus- 
lakien mukaan. »Mitä tulee siihen väitteeseen, 
että Hallitsijavalta olisi Suomeen nähden siir- 
tynyt Venäjän väliaikaiselle hallitukselle, on 
tässä vastassa perustuslaki. H. M:n 2 §:ssä ni- 
menomaan sanotaan: »Kuninkaan tulee hallita 
—— h ä n e n  eikä k e n e n k ä ä n  muun 
— — — » Y. V: kirjan 2 kohdassa sanotaan: »Pi- 
dämme itseämme vapaina, lainkuuliaisina ja 
turvallisina l a i l l i s e s t i  k r u u n a t u n  ku- 
n i n k a a n  a l a m a i s i n a . »  Ja koko Valtio- 
päiväjärjestys tunnustaa ainoastaan Keisari 
Suuriruhtinaan Suomen Hallitsijaksi. On jot- 
kut viitanneet siihen, että perustuslaissamme 
puhutaan sijaishallituksesta, joka siis on lain- 
mukainen. Mutta tässä tulee huomata, että pe- 
rustuslain tarkoitus on silloin puhua ainoastaan 
hallituksesta, joka hallitsee l a i l l i s e s t i  ole- 
m a s s a  o l e v a n  H a l l i t s i j a n  s i j a s t a .  
Mutta nyt on asia niin, että laillinen Hallitsi- 
jamme, on l u o p u n u t  vallasta, joten siis täy- 
tyy pitää niin, että meillä tällä hetkellä ei ole 
laillista  Hallitsijaa.» 

Hra Koskela edelleen näyttää, että perustus- 
lakiemme mukaan Eduskunnan tulisi kokoontua 
ja valita uusi hallitsija, niinkuin H. M:n 38 §:ssä 
säädetään. Tämä hallitsija — nimitettäköönpä 
häntä sitten Suomen Presidentiksi tai Suomen 
Suuriruhtinaaksi — olisi hra Koskelan mielestä 
valittava vain väliaikaisesti, s.o. siksi kunnes 
Venäjän olot ehtisivät tasaantua ja järjestyä ja 
Suomen kansa näkisi, tahtoisiko se pitää yh- 
teistä hallitsijaa Venäjän kanssa ja tunnustaa 
omakseen Venäjän hallitsijan. 

Historia kulkee kulkuaan ihmisten erehdyk- 
sistä huolimatta, mutta mieltä ylentävää on 
nähdä, että perustuslakimmekin ovat tien sel- 
väksi viitonneet.   1917:343—344, 

[*ks edelleen Tiander, Karl] 
Kosken-Jaakko, tri 1917:148. 
Koskenmaa, A. rouva    1926:160. 

Koskenniemi, V. A.: M a t k a s a u v a. Afo- 
rismikokoelma. Sydämensä iloksi ja hartau- 
deksi lukee totuudenetsijä näitä nerokkaan ja 
tarkkasilmäisen runoilijan »katkelmia ja sä- 
keitä päiväkirjasta».  1926:332. 

Kosket ks myös Imatra 
»Niin paljon vettä juoksee Suomen koskissa 

ja sen voima jää käyttämättä.» 
Tästä kansantaloudellisesta kysymyksestä 

olen pari kertaa kirjoittanut Tietäjässä, ja nyt 
se taas muistui mieleeni, kun kuulin, että osa 
siitä sähköstä, mitä Helsingissä ja sen ympäris- 
töllä käytetään, kyllä tulee Kymin koskelta, 
mutta että toinen osa luodaan polttamalla pui- 
ta, s.o. Suomen metsiä. Kymmenittäin syliä 
menee päivässä! Ja kuinka paljon Suomessa 
kuluu metsiä lämmitykseen ja ruoanlaittoon! 
Monen sadan miljoonan markan edestä vuo- 
dessa,   puhuaksemme  finanssikieltä. 

Metsät kuluvat, ne vähenevät, ne häviävät. 
Mutta koskissa pauhaa vesi. Sitä aina riittää 
ja siinä Suomen rikkaus juoksee mereen. 1923: 
86. 

Koskinen,  A.   1908:63,  348,  384. 
Koskinen,  Hilda  1924:358. 
Koskinen,   Leo   1933:198. 
Koskinen,  O.  1924:398. 
Kosmos,  kosmi l l inen ,    kosmi l l i s -myst i l l inen 
Ja Kosmoksen kolmiyhteisen jumaluuden 

ikuinen yhtämittainen pyrkimys on päästä yh- 
teyteen ihmiskunnan kanssa.    1912:119, 

Miten toisenlaiseksi muuttuukaan ihmisten 
elämänymmärrys, kun kerran tieteellisesti tun- 
nustetaan Kosmosta hallitseva Tajuinen Ykseys, 
ks  tiede 1913:516, 

näkyväinen maailma on vain todellisuuden 
ulkonaisin verho, jumalallisen puvun ulkonai- 
sin lieve, ikäänkuin kosmoksen pinta, ks Kale- 
vala,  kristinusko ja  1917:159—163, 

siis kosmillinen kokonaistajunta ks Kristus 
1917:440—442, 

muodollisesti pyhän kosmillisen järjestyksen 
mukainen ks Suomi 1918:162—163, 

Kristus on täten »kosmologinen» eli parem- 
min »kosmillinen» käsite, ks Mestarikirjeet 
1925:100—101, 

kosmillista inspiratsionia ks Melartin, Erkki 
1925:103—104, 

Vapahtaja, Kristus, on kosmillinen, henges- 
sämme asuva jumala ei ole meidän pientä yksi- 
tyisomaisuuttamme eikä ks Teosofian joulusa- 
noma  1925:371—374, 

kosmilliseen  tajuntaan ks Messias  1926:74, 
Tähdet — tai pikemmin niiden edustamat 

kosmilliset voimat — vaikuttavat varmasti ih- 
miskunnan elämään, kansojen ja yksilöiden 
kohtaloon,  ks  horoskooppi   1926:213—214, 

kosmillis-mystillinen Kristus. ----------- — Jeesus 
Kristus on kosmillisen elämän ruumistuma, ks 
I.  T.  J.  1926:243—247, 

kosmillisen Kristustajunnan laskeutumista ks 
Kristus 1927:78, 

suuret kosmilliset henkivallat, joiden mediu- 
mina  on ollut Neptunuksen  enkeli,  saavat nyt
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välittäjäkseen Uranuksen planeettahengen, ks 
murroskausi 1927:215—218, 

»kosmilliseksi tajunnaksi» ks Krishnamurti 
1928:22, 40, 

kosmos on matemaattisesti järjestetty, ks R-R 
1929:366—368, 

kosmillisten   voimien   purkautumista.   1930:34, 
kosmoksen salaisuudet paljastuvat etsijän 

ihastuneelle katseelle, ks moraali 1930:95, 124, 
kosmillisena enkelihierarkiana ks kehitys 

1932:100. 
K o s m i l l i n e n    Kristus ks Kristus 
Kosonen,   Vihtori   1907:203,   1917:249. 
Kosto 
ks murha  1906:247, 
»kosto on herran» ks astraali 1907:48, 155, 
»kosto on Herran» ks veri 1907:183, 205, 211, 

1915:161 
ks Valon ja 1922:104—105, 
hylkää heti koston ks anteeksianto 1923:83 

—86. 
Kothen, Axel von, säveltäjä 1909:135, 336, 

1910:175, ks P. E. VII  1915:259—261, 
K u o l e m a  on temmannut toiseen maail- 

maan muutamia hartaita teosofian ystäviä: 
---------- säveltäjä Axel von Kothen’in, joka sa- 
moin oli vanhimpia Suomen teosofeja ja joka 
m.m. on luonut ihanan sävellyksen »Mestaria 
oottain»; ------------ 1927:243. 

Koti, »kotijumala», ks myös P. E. II koti, 
Koti ilman kirjoja tekee tyhjäsisältöisen, si- 

vistymättömän vaikutuksen, ks kirjallisuus 
1908:192, Päämaja 1911:31—32, 

päämaja    1911:150—151, 
Jospa vain olisimme näille »kotijumalillem- 

me»  uskolliset! ks epäjumala  1913:217—218, 
koti on hänen temppelinsä ks astraali 1930: 

203—204. 
Koti, Juhani 
Uusi k u s t a n t a j a  ja uusi k i r j a .  

J. Lehdon kustannuksella Tampereella on il- 
mestynyt J. Kodin kirjottama kertomus »Min- 
kälainen on rakastettava mies ja nainen ja 
kuinka sellaiseksi voi tulla?» Kirja esittää pal- 
jon kauniita ja varteen otettavia ajatuksia su- 
kupuolikysymyksestä ja perustuu nähtävästi 
teosofiseen maailmankatsomukseen. Vaikka se 
on puettu kertomuksen muotoon, on pääpaino 
filosofisissa puheissa ja eetillisissä neuvoissa, 
joten lukija ei asetakaan vaatimuksia kirjalli- 
selle puolelle. Kirjan sävy on kuitenkin liian 
haaveellinen ja ihanteen käytännöllisen toteut- 
tamisen opetuksissa liian hämärä vaikuttaak- 
seen vakuuttavasti arvostelukykyiseen lukijaan. 
Mutta suositamme sitä hyvänä ja helppona lu- 
kemisena, koska sen optimistinen elämänusko 
kaikissa tapauksissa on mukaansa tempaava. 
Hinta on Smk. 1:50 (postimaksut lisää) ja voi- 
daan kirja tilata Teos. Kustannusliikkeeltä. 
1914:414, 

Juhani Koti: R a k k a u d e n  koulu. Tam- 
pereella 1915, J. Kodin kustannuksella. 90 siv. 
Hinta Smk. 1:—. 

Tekijä kutsuu kehitystä rakkauden kouluksi 
ja hänen hyvää tarkottava kirjansa tahtoo olla 
siveellinen neuvoja ja opas nuorille ja van- 
hoille.    Hänen   ensimäinen  kirjansa   (Rakastet- 
 

tava mies ja nainen) oli kuitenkin suuremmalla 
innostuksella kirjotettu kuin tämä, joka on ras- 
kaampi lukea. Kirjaa haittaavat sitäpaitsi kie- 
liopilliset puutteellisuudet lauserakennuksessa, 
joita siellä täällä tapaa ja jotka tekevät sisäl- 
lönkin hämäräksi. Mutta onhan se itsessään 
ilahduttava seikka, että kansasta nousee yksi- 
löitä, jotka saatuaan herätyksensä teosofisesta 
maailmankatsomuksesta, koettavat omalla ta- 
vallaan sovelluttaa käytäntöön saamaansa uutta 
elämänymmärrystä.    1915:309,   1916:487, 

Juhani Kodin kustannuksella ilmestyy niin- 
ikään kohdakkoin pieni nuoruudenkertomuk- 
seni S y d ä n s u r u ,  myöhemmin Kodin oma 
uusi kirjanen Uusi s e u r u s t e l u t a p a  
n u o r i l l e .      1917:9, 

Juhani Kodin kustannuksella Tampereella on 
ilmestynyt Elia Veran kirjottama pikkukerto- 
mus S y d ä n s u r u .  Sen hinta on 60 p. 1917: 
157,   1924:239,   1928:63,  103. 

Kotilainen,  Aarne  1933:198. 
»Kotimaa» 
Kirkollinen lehti »Kotimaa» on pannut toi- 

meen kiertokyselyn seuraavista kysymyksistä: 
1. Mitä syitä Teidän nähdäksenne on siihen, 
että Suomen kirkko ja yhteiskuntamme laajat 
piirit ovat vieraantuneet toisistaan? 2. Mitä 
toivomuksia Te asetatte kirkolle, jotta se par- 
haiten täyttäisi nykyisen tehtävänsä? Lehden 
n:o 93 julkaisee kirjailija Santeri Alkion mai- 
nion vastauksen, joka myös on luettavana Sun- 
nuntailehden näytenumerossa. Sen ponsi on: 
»kirkko irti valtiosta!» eikä aikomukseni ole 
sitä tähän painattaa. Tahdoin vain asiasta mai- 
nita, koska sekä uskonnollisen lehden toimeen- 
panema kiertokysely että tunnetun, uskonnolle 
myötätuntoisen kirjailijan antama vastaus si- 
nään puhuvat painavia sanoja nykyajan vaati- 
muksista ja uuden ajan lähestymisestä 1915:498. 

Kotiseutututkimus on tässä suhteessa tehnyt 
paljon työtä ja ks R-R 1920:347. 

Kotka, kokko    1912:65, 
Muuten minusta aivan aatteellisestikin kotka 

on Suomen kansan symboli eikä leijona, ks he- 
raldiikka  1914:150,  ks aurinko   1918:60  muist. 

Jos eläin pitää olla Suomen vaakunassa, so- 
pii siihen paremmin kotka tai joutsen, ks Suo- 
mi  1918:128, 

Kotka, Pietari nimim, ks P. E. XII Eversti 
Ansamaa 

Kotka, kaupunki    1908:95,   1910:328,   
1918:19. 
Kotka,   maisteri   1926:177. 
Kotkamaa,  L.  1908:64, 315,  1911:251. 
Kottby (Käpylä)    ks Päämajassa    1911:21—32. 
Koulu 
K i u s a u s t e n   k o u l u s s a   ks   P.   E.  XII 
koulu, jossa jäsenet yhä enemmän ja syvem- 

min perehtyvät teosofiseen elämänkatsomuk- 
seen ks looshityö  1909:338—340, 

rauhanaatteen — — — vaarallisin vihollinen 
on meidän oma uskonnollinen koulukasvatuk- 
semme,  ks rauha   1910:325—328, 

En malta olla painattamatta tähän otteen kir- 
jeestä,   jonka   nuori   koulutyttö   on   kirjottanut
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vanhemmalle teosofi-ystävälleen ja jota olen 
saanut luvan käyttää: 

»Muuten on hyvin merkillistä huomata, kuin- 
ka kaikki tavalliset ajatustehtävät alkavat tun- 
tua helpoilta. Teosofiaa tutkiessa täytyy todel- 
lakin ajatella niin paljon, syvästi ja lujasti, että 
jos sitä oppii käsittämään ja seuraamaan, on 
samainen ajattelu sangen tehokas apu ainekir- 
jotuksessa, matematiikassa ja kaikessa. Olemme 
koulussa koettaneet innostaa tovereitamme ajat- 
telemaan ja tutkimaan asioita, mutta surettaa 
ja suututtaa, että täytyy olla niin varovainen 
kuin pahaa tekisi, sillä johtovalta pelkää teoso- 
fian valoa ja tekisi mielellään lopun siitä vä- 
hästäkin harrastuksesta, jos vaan tietäisi sitä 
olevan. Ja kuitenkin ainoastaan teosofia voi 
poistaa sen petollisuuden, itsekkäisyyden ja 
ajattelemattomuuden, jonka tämä nurinkurinen 
koulusysteemi on nuorisossa saanut aikaan. 
Heikoille sieluille nämä koulut ovat turmiolli- 
sia, he kun menevät sen virran mukana. Teoso- 
fit vain voisivat siellä jonkun verran hyötyä 
voidessaan erottaa oikean väärästä. Olen aina 
tuntenut vähän epävarmuutta koulunkäynnin 
hyödyllisyydestä ja järjellisyydestä itseni suh- 
teen. Mutta minusta tuntuu oikealta järjestyk- 
seltä, että hankin koulussa tietoja, kun en vielä 
muuhun kykene, ja teosofiasta, elämästä ja ajat- 
telemisesta viisautta tullakseni kerran oikein 
hyödylliseksi teosofialle.»    1911:257, 

koulun tapaan teosofinen kasvatustyö ks ke- 
säkurssit 1912:251—252, P. E. III koulussa 1915:7, 
ja  1916:100, 

Kys. Onko koulutyö asetettava totuuden et- 
sinnän edelle? Vai onko edellinen käsitettävä 
karman aikaansaamaksi velvollisuudeksi, joka 
totuuden etsinnän takia juuri on huolellisesti 
täytettävä ahkeralla luvulla? 

Vast. Koulutyötä ajatellen sanon: »ei oppi 
ojaan kaada», mutta samalla lisään: »onnellinen 
se ihmissielu, jonka totuuden etsimishalu herää 
jo koulupenkillä.» Lukekoon läksynsä, luke- 
koon samalla muuta j.n.e., mutta ylläpitäköön 
tasapainoa molempien välillä ja itsessään. 1917: 
146, 

Kouluolot uudelleen järjestettyinä. Jokaista 
ks Unelma 1917:151—152, 1918:118—120, 

olin vielä koulupoika, ks esperanto 1919:89— 
90, 1920:368—376, 

Tuntuu siltä, kuin Suomessa sillä alalla [*ok- 
kultisella] syntyisi koulu, jossa monista vie- 
raista maista käydään viisautta oppimassa, ks 
Suomi 1921:7—8, 

Elämä on yksi ja Elämän Suuri Koulu niin- 
ikään?   ks teosofia 1921:262, 

ikäänkuin koululapset, jotka jäävät luokalle, 
ks Valon ja  1922:103—105, 

kouluoloja ja opetustapoja olisi kaikkialla 
juurta jaksain uudistettava, ks looshityö 1925: 
260—265, 

kaikkialla puuhataan koulukasvatuksen perin- 
pohjaista uudistamista, ks lootuskoulut 1926:132 
—135, historia 1927:175, 

Sain kerran kirjeen eräältä koulupojalta, joka 
oli innostunut teosofi ks Kristinusko ja 1927: 
386—394,  1928:356—363, 

ylemmillä luokilla koulussa ks H. P. B:n itä- 
maalaisuus 1931:127—129, 

Kouluissa on lapsille raittiuden periaatetta ja 
juopottelun synkkiä seurauksia tunnollisesti 
opetettava,   ks kieltolaki 1932:1—2. 

Kouta,  Aarni 
ks Tietäjä 1919:290, 299, 
Turhan polemiikin välttämiseksi tahdon huo- 

mauttaa, että olen omasta halustani — vastoin 
enemmistön toivomusta — vetäytynyt syrjään 
Suomen T. S:n johdosta. Mitä Seuran vähem- 
mistöön tulee, olen aina kiitollinen sille siitä, 
että se on estänyt minua hautomasta mitään 
harhaluuloja homo s a p i e n s ’ i s t a  — sekä 
itsestäni että toisista. [*P. E:n alamuist. Kou- 
dan  kirjoitukseen]   1920:63 muist., 

ks Hemmer, Jarl 1920:105, 
r u n o i l i j a  A a r n i  K o u t a  toimitussih- 

teerinä tulee huolehtimaan Ruusu-Ristin kie- 
lellisestä asusta  ks R-R  1920:346—348, 

Aarni Kouta: R a k k a u d e n  t e m p p e l i .  
R u n o j a .  Helsingissä 1920, Edistysseurojen 
Kustannus-Oy. 

Tässä jo toinen tunnetuista runoilijoistamme 
astuu julkisuuteen sanansa voimalla edistämään 
ja puolustamaan teosofista elämänymmärrystä, 
hengen toimintaa luonnossa. Joitakuita vuosia 
sitten Eino Leino suurpiirteisellä teoksellaan 
»Alla kasvon Kaikkivallan» herätti iloista huo- 
miota ja lämmintä myötätuntoa kaikissa teosofis- 
henkisissä piireissä, tämän vuoden aikana on 
nyt ollut Aarni Koudan vuoro tunnustaa ylei- 
sön kuullen — ensin Tietäjässä, vihdoin uudella 
runokirjallaan, — että teosofiset aatteet ovat 
saaneet hänen sielunsa väräjämään, hänen sy- 
dänkielensä uudella äänellä soimaan. 

Mitä muuta voi sanoa kuin että jokainen teo- 
sofian harrastaja tavalla tai toisella rientää tu- 
tustumaan tähän Aarni Koudan runovihkoon? 
Tekijä on oikeastaan pystyttänyt kolme temp- 
peliä, rakkauden, luonnon ja hengen, ja omis- 
tanut alkuosan runoistaan »Itsenäiselle Suo- 
melle». Kokoelman ensimäisenä on erillinen 
hymni »Auringolle», jonka loppusanat selvästi 
osoittavat, minkä hengen lapsi runoilija on: 
Rakkauden  syvä soinnuta kieli, 
anna lämmin ja laupias mieli, 
käännä katseemme koittavaan ruskoon, 
voittavaan  uskoon 
kasvata  uuteen, jonka vain  tapaa 
mies, mi on  suuri ja voimakas,   vapaa. 
Vaikka kokoelman runot yleensä ovat miete- 
runoja, on »Rakkauden temppelin» runojen jou- 
kossa   muutamia  lyyrillisen tunteen  välittömiä 
purkauksia,  ja  kirjan viimeinen runo  »Helka- 
tuli» — niin syväaatteinen kuin se onkin — on 
kerrassaan ihanan inspiratsionin väräjävä tuote. 
Tekee    mieleni    poimia  muutamia   ajatuksen 
kukkia  Aarni Koudan runoista. 

Aarni Kouta uskoo Suomen tulevaisuuteen, 
sillä »povessas palaa Väinämöisen taika!» Kui- 
tenkin hän oikein opettaa: »Muut meit’ ei auta, 
itse. auttakaamme vain itseämme, niinkuin kal- 
liot seiskaamme, kerran vielä voiton saamme!» 
ja: »ei riitä yksin pelkkä miekan-retki, on va- 
paus vallattava joka hetki». 

Uhrinsa vapaus joka hetki vaatii, 
se vaatii enemmän kuin sydänverta. 
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Vapaus uudet hengen lait laatii, 
on sille uhrattava joka kerta, 
kun kansa askelenkin eespäin astuu. 
Meill’ lisänä on Hengen edesvastuu, 
sen Hengen, joka heimoamme johtaa, 
korvessa  tulenpatsaanamme  hohtaa. 
Ja että runoilija on oikein ymmärtänyt »Väi- 
nämöisen taian», sen todistavat esim. seuraavat 
säkeet:   »On aika auroiks säilät takoa,  kädestä 
hellitä sä miekan kahva . . .   Hulmutkoon pääm- 
me päällä rauhan viiri; näin kirkastetaan maa- 
ilmoiden piiri!» 

Aarni Kouta uskoo rakkauden iankaikkiseen 
voimaan, sillä hän laulaa rakastetulleen: »erot- 
taa ei meitä voi elon harhat, vaikk’ ois välilläm- 
me kulo ja yö, . . . eross" Ollenkin rinnan kul- 
jemme näin, . . . „ 

»Sielun puistot», joka runo kokonaisuudes- 
saan on painettuna viime Tietäjän numeroon, 
kertoo runoilijan jälleensyntymis-uskosta. Rin- 
nan sen kanssa kulkee usko karmaan, joka mo- 
nesta runosta pilkistää näkyviin: »hän palkan 
saa, ken työtä tekee, raataa, ikuinen viisaus niin 
kerran sääsi, — ken kylvänyt on, hän myös 
korren kaataa»; ja »alussa oli aate, joka työksi 
myöhemmin muuttui, muovas maailman mie- 
lensä mukaan»; myös: »Ei välill’ lasten tee hän 
eroa, kallista kukin maksoi veroa elolle, ilmai- 
seks ei kenkään syö sen pöydästä, sen lunnaina 
on työ». 
Aarni Kouta uskoo ikuiseen henkiolemukseen, 
joka usko    saa    ylevän muodon  esim.  seuraa- 
vissa  »Seitsemän unikekoa»  nimisen runon sä- 
keissä:    »Sadat   vuodet   se  toivioretkeään  käy, 
mut sittenkään  ei tomun jälkeä näy sadevaat- 
teissa sen»; ja ennen kaikkea jo äsken mainit- 
semassani  ihanassa  »Helkatulessa»,  josta  näyt- 
teeksi painatan ensimäisen säkeistön  tähän: 
Ikiliekki ihmisen henki on, 
se  on syttynyt säteistä auringon, 
ja päivän puoleen se halaa. 
Vaikk’ kuiluiss’ se kulkee, ja helmassa yön, 
tuvat sille on tuttuja tähtien vyön, 
ja tähtiin se takaisin palaa. 
Ja hyvin tuntien viisasten ja tietäjäin elämän- 
opin  Aarni   Kouta  uskoo    siihen    Kristukseen, 
jonka täytyy syntyä ihmisessä, ennenkuin ihmi- 
nen   tulee tietoiseksi  oman henkensä  ikuisuu- 
desta ja jumalallisuudesta.    Runo »Joulukellot» 
kertoo tästä hänen uskostaan. 

Ne kunkin sydämessä soi 
Rakkauden syntymää, 
vain siellä seimen saada voi 

Jumalan Poika tää. 
Onnittelen runoilijaa  näistä  hänen henkensä 
saavutuksista ja toivon yhä jatkuvaa  inspirat- 
sionia samaan suuntaan.   1921:57—59, 

A a r n i  K o u d a n  r u n o k o k o e l m a  »Lu- 
s i f e r i n k a n n e l »  ansaitsee teosofein huo- 
miota. Se on valikoima runoilijan tuotteita 
koko hänen kehityksensä ajalta, vuodesta 1904 
vuoteen 1920. Erikoisen mielenkiinnon on tä- 
mä julkaisu saanut meikäläisille sen kautta, että 
tekijä itse on valaisevassa esipuheessaan ker- 
tonut, miten hän Nietzschen ja Strindbergin 
kouluja käytyään lopulta tuli teosofiksi ja ruusu- 
ristiläiseksi.        Paljastaan    esipuheenkin    takia 
 

kannattaa  hankkia  238  sivua  laaja   teos.   1923: 
198, 

Tutustuessani viitisen vuotta sitten Aarni 
Koutaan en aavistanut, että tunnetusta runoili- 
jasta ja Nietzsche-ihailijasta oli tulemaisillaan 
vakaa ja harras teosofi. Niin kuitenkin kävi, 
ja Kouta, joka oli alkanut uhmailijana, epäili- 
jänä, muuttui lopputaipaleellaan ruusuristiläi- 
seksi mystikoksi, jonka ajatus liiteli hengen 
avaruuksissa, jotka lienevät olleet lukitut 
useille hänen entisistä ihailijoistaan. Sitä sy- 
vemmin on kunnioitettava hänen rehellisyyt- 
tään runoilijana. Hän ei pelännyt olla oma it- 
sensä silloinkaan, kun se oli uudeksi syntynyt 
ja luopunut vanhastaan. Tietysti tämä todisti, 
että syvimmällä oli piillyt se ihminen, joka oli 
sama sekä nuorukaisena että miehenä, ja sen- 
tähden Kouta mielellään esitti vakaumuksenaan, 
että Nietzschekin oli pohjimmaltaan mystikko, 
joka m.m. uskoi sekä jälleensyntymiseen että 
karmaan. Aarni Koudan viimeiset runoteok- 
set, kuten »Rakkauden temppeli» ja »Ristin tie» 
todistavat, kuinka korkealle hänen inspiratsio- 
ninsa saattoi kohota. Niissä hänen runollinen 
mielikuvituksensa todella on kuin kotka, joka 
lentää aurinkoa kohti. Eikä hänen runoistaan 
puutu tunnetta, vaikka se välistä pukeutuu an- 
karasti älykkääseen muotoon. Tunne on vain 
syvältä etsittävä, siitä hengen temppelistä, jossa 
asuu  rakkaus totuuteen. 

Jos olicin runoilija, laulaisin sydämen halusta 
sonetin Aarni Koudan ritarillisen ja tehtäväl- 
leen uskollisen sielun muistolle. Tämmöisissä 
tilanteissa tunnen selvästi eron jumalallisia 
lahjoja saaneen runoilijan ja tavallisen proosal- 
lisen kynämiehen välillä. Koutaa kohtaan tun- 
nen kiitollista rakkautta monesta syystä. Tie- 
täjän palstoilla hän vuosina 1919 ja 1920 jul- 
kaisi monta ihanaa runoa ja monta arvokasta 
artikkelia. Hänen kirjoituksensa kohottivat 
suuresti aikakauskirjamme arvoa sekä nerok- 
kaan sisältönsä ja lennokkaan tyylinsä kautta. 
Kun Tietäjästä tuli Ruusu-Risti, oli tarkoitus, 
että Aarni Kouta entistä kiinteämmin olisi ot- 
tanut osaa toimitustyöhön. Hän sen mielellään 
olisi tehnytkin, ja minä surkuttelen huonoa 
karmaani, joka asetti voittamattomia taloudelli- 
sia esteitä hyvän suunnitelman tielle. 

Aarni Kouta oli yhtenä päätekijänä mukana 
Ruusu-Risti-seuraa luomassa. Kun me muut 
olimme kauan kahden vaiheilla luopuako van- 
hasta rakkaasta Teosofisesta Seurasta, silloin 
Kouta, jota menneisyys ei sitonut T. S:aan, 
kirkkaalla totuudennäkemyksellään ja ehjällä, 
keskitetyllä tahdollaan sai meidätkin astumaan 
suoraan eteenpäin päämäärää kohden. Hän oli 
epäilemättä vanha taistelija, vaeltava ritari, 
joka polvistui ihanteen edessä yhtä vilpittö- 
mästi kuin ennen sydämensä maallisen halti- 
jattaren ja käytti taistelussaan hengen miekkaa 
yhtä suurella uskolla ja ihastuksella kuin en- 
nen väkivallan säilää. Viimeisenä parina vuo- 
tena hän ei enää ottanut osaa Ruusu-Risti-työ- 
hön osaksi luentomatkojensa, osaksi sairauden 
takia, osaksi itseensä syventymis- ja sulkeutu- 
mishalusta. 

Personallisesti Aarni Kouta teki minulle mer- 
killisen palveluksen, kun hän eräässä artikkeli-
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sarjassaan suureksi hämmästyksekseni ilmoitti 
minulle, että olin suomalainen kirjailija. Oli- 
han minua siksi nimitetty — kohteliaisuudesta 
ja kai senkin takia, että miehellä täytyy jokin 
ammatti olla, — mutta en koskaan ollut sitä 
vakavasti uskonut. Eihän suuri yleisö minusta 
paljoakaan tiennyt, eiväthän sanomalehdet 
milloinkaan pitäneet meteliä minun kirjoistani, 
eivät arvostelijat ja asiantuntijat myöntäneet 
minulle sijaa suomalaisessa kirjallisuudessa, — 
olin siis tottunut ajattelemaan olevani tuom- 
moinen hybriidi olento, joka ei ole sitä eikä 
tätä. Ja nyt Kouta lujalla kädenpuristuksella 
vakuutti, että olin suomalainen ja että olin kir- 
jailija, — ja jos ken on tätä ammattia harjoit- 
tanut niinkin monta vuotta kuin minä, hän ym- 
märtää, miltä semmoinen tunnustus tuntuu. Ei- 
hän se päähäni mennyt, sillä eihän se ollut 
muuta kuin yksityisen ammattimiehen epäviral- 
linen lausunto. Mutta että hän ammattimiehenä 
uskalsi sen sanoa, siitä olin sanomattomasti lii- 
kutettu. Ja sydämeni on hänelle kiitollinen. 
Niin nähköön siis Aarni Kouta Tuonen mailla 
ihania unia, kunnes hän herää oman paratii- 
sinsa yrttitarhassa.   1924:86—88. 

Kouvola. 1905:211. 1908:95, 126, 1910:328. 1911: 
316, 1918:19, 1924:222, 1929:178, 1930:133,  179. 

Kraemer,  Carin  1933:198. 
Krapotkin, P. 
H i r m u v a l t a  V e n ä j ä l l ä ,  kirj. P. Kra- 

potkin, on ilmestynyt kustannusliike Tarmon 
kustannuksella Helsingissä. Tässä kirjassa, joka 
on 86 sivua laaja, kuvaa tekijä Venäjän vankila- 
elämää, vankiloissa vallitsevaa liiallista tun- 
gosta vahingollisine seurauksineen, sotaoikeuk- 
sien toimintaa, laajalle levinnyttä provokaattori- 
järjestelmää y.m. nykyisen taantumusajan 
ilmiöitä. Kaikki tärkeimmät otteet on lainattu 
Venäjän päivälehdistä, jotka on sensuurin alai- 
sia. Kirjaa saa ostaa kirjakaupoista, asiamies- 
ten kautta ja suoraan Kustannusliike Tarmolta, 
Siltasaarenk. 4, Helsinki, ja sen hinta on 1:80. 
1909:403. 

Kreikka 
Muinaisessa Kreikassa juhlittiin Bakkuksen 

Zeun pojan syntymäpäivää 25 p:nä joulukuuta, 
ks Joulusymboliikkaa 1911:357—361, 

vanha kreikkalainen sananlasku ks ennustus 
1923:327—328,  Sairas sielu   1926:226—232, 

Onnellisena J. N. läksi Kreikkaan ks armeija 
1930:52. 

Krinoo kreikkal.  sana ks tuomio  1907:140. 
Kriisi, k r i i t i l l i n e n  
Olemmehan odottaneet tätä kriisiä Europan 

historiassa, ks Europa  1914:255—256, 
kriitillisenä hetkenä ks aika 1914:368, 
kriisissä, joka sattui v. 1920—1921 ja jota 1922: 

235—239, 
T. S. läpikäy nykyään kriisin ks H. P. B. 1930: 

226. 
Krishna  1906:19, 

ks teosofia art Mitä T. S. 1906:151, ks Joulu 1906: 
274, täydellisyys 1907:165, Jumala 1909:107, Uusi 
opettaja 1909 joululehti: 12, 

K r i s h n a  ja K r i s t u s .  Tältä filosofiselta 
kannalta ei tule kysymykseenkään, että yhdessä 
 

yksilössä olisi Jumala ilmennyt niinkuin ei 
muissa ennen eikä jälkeen. Mieltäkiinnittävää 
on nähdä, että verratessaan kahta suurta Ava- 
taaraa,1) Krishnaa ja Kristusta toisiinsa, Bha- 
gavan Das ehdottomasti antaa edelliselle ete- 
vämmyyden. Kristus hänen mielestään oli 
hieno sielua puhdistava, hartautta herättävä ja 
siveellisyyttä kohottava voima. Krishna oli tätä 
kaikkea, mutta sitäpaitsi paljon muuta: viisau- 
den opettaja, verraton filosofi, valtiomies, joka 
ohjasi suurten kansain kohtaloita, käytännölli- 
nen maailmanauttaja, joka merestä voitti maita, 
saattoi erämaat viljeltäviksi, keksi uusia kas- 
veja, elvytti taiteita, johti siirtolaisuutta ja he- 
rätti sellaisen jumaloimisen, mikä vielä 5,000 
vuoden päästä tekee ihmiset kuin hulluiksi. 
Hän eli maan päällä 125  vuotta. 

Tähän voidaan väittää, että on mahdotonta 
tietää, kuinka paljon näissä taruissa on todel- 
lista historiaa, mutta samaa voidaan sanoa Kris- 
tuksenkin historiasta ja näinollen on turhaa 
luoda kummastakaan mitään dogmeja ihmisjär- 
jen orjuuttamiseksi. Pyrkikäämme tietoa kohti, 
mutta älkäämme väittäkö lopullista tietoa 
saavuttaneemme!    1913:103, 

myös logoksen ilmennys ja Krishna ja muut. 
ks Jeesus art Oliko 1918:234—235, 1922:170, 

Kys. Jokaisen tulee kai tehdä itse hänen 
osalleen tullut tehtävä. Emme kai saa ottaa 
toiselta työtä muka häntä auttaaksemme, vaan 
opettaa häntä suorittamaan itse työnsä? 

Vast. Epäilemättä. Viisaasti sanoo Krishna 
Bhagavad-Giitassa: »Parempi on suorittaa oma 
tehtävänsä, vaikkapa heikoin voimin kuin suo- 
rittaa toisen tehtävä vaikkapa kuin hyvin. Pa- 
rempi on kuolla oman tehtävänsä täyttämisessä 
kuin elää sitä peläten.»   1923:157, 

ks teosofia 1926:9, ks Vuorisaarna 1927:86—88, 
Bhagavad-Giitakin sanoo Krishnan (Logok- 

sen) syntyvän maailman »hyvien suojelemiseksi 
ja pahojen hävittämiseksi», ks Poika 1929:412 
—416. 

Krishnamurti, J iddu ,  nimimerkki A l c y o n e  
ks myös I. T. J.; A. B.;  maailmanopettaja. 

Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike on 
rikastuttanut suomenkielistä teosofista kirjalli- 
suutta erittäin huomattavalla teoksella. Äsken 
on nimittäin painosta ilmestynyt A 1 c y o n e’n 
kirja M e s t a r i n  j a l k o j e n  j u u r e s s a .  
Kirja on samaa kokoa kuin »Valoa tielle» ja 
maksaa 60 p., sid. 1:50. 

Kirja on merkillinen sekä sisältönsä että te- 
kijänsä puolesta. Siinä tehdään selkoa niistä 
ominaisuuksista, joita vaaditaan vihkimyksen 
tielle pyrkijältä, toisin sanoen siltä, joka kul- 
kee puhdistuksen valmistavaa polkua. Mitä yk- 
sinkertaisimmalla tavalla, lämminhenkisesti, il- 
man korusanoja, mutta suoraan ja peittelemättä 
esittää kirja, kuinka teosofin tulee elää. Se on 
käytännöllistä opetusta alusta loppuun. Sitä on 
verrattu »Valoa tielle »-kirj aan ja »Hiljaisuuden 
ääneen», mutta ero on silmiinpistävä. Edelliset 
ovat syvällisen viisaita, usein vaikeatajuisia ja 
mystilliseen ajatustapaan tottumattomalle pai- 
kotellen    käsittämättömiä,     »Mestarin    jalkain 
 

1)   [*ks tätä 1913:103,] 
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juuressa» taas on kirja, jota lapsikin ymmärtää. 
Se onkin yhtä hyvä opas lapsen kädessä kuin 
vanhemman ihmisen. Sen neuvot ovat niin sel- 
viä ja sydämeenkäypiä, että jokainen ymmär- 
tää ne tosiksi. Kysymykseksi jää vain, kuinka 
suuressa määrässä tahdomme niitä toteuttaa. 

Kirjan kirjoittaja on lapsi — vastikään 14 
vuotta täyttänyt hindulainen poika. Hänen 
nimensä on J. Krishnamurti ja hän elää Mrs. 
Besantin kasvattina Teosofisen Seuran pääma- 
jassa Intiassa. Häneltä Seuramme johtajat 
nähtävästi odottavat paljon ja suurta, koska 
ovat hänestä paljon kertoneet. Mr. Leadbeater 
on eräässä artikkelisarjassa Theosophisfissa 
(Rents in the veil of time) kuvannut kolme- 
kymmentä Alcyonen ruumistusta ennen nykyistä 
elämää, jotka hän yhdessä Mrs. Besantin kanssa 
on selvänäköisesti tutkinut. Nykyisessä ruumis- 
tuksessaan Alcyone tammikuussa 1910 kävi läpi 
ensimäisen suuren vihkimyksensä, mikä on san- 
gen harvinaista ihmiskunnan historiassa vihit- 
tävän nuoreen ikään nähden. Alcyonen kirja 
sisältääkin niitä opetuksia, joita hän on kuullut 
oman mestarinsa, mahaatma K. H:n suusta. 
Levitköön kirja laajalti meidänkin kielellämme. 
Se ilmestyi pari kuukautta sitten englanninkie- 
lisenä alkutekstinä ja ensimäinen painos on jo 
aikoja sitten loppuunmyyty. 

Suomennoksesta on tahallaan jätetty pois yksi 
lause sivulta 30, joka lause ei suomentajan eikä 
allekirjottaneen mielestä mitenkään sointunut 
yhteen muun tekstin kanssa.    1911:91—92, 

»Mitä    te    muuten    ajattelette    Alcyonesta?» 
— — — hänen    nimensä     K r i s h n a m u r t i  
merkitsee »Krishnan, s.o. Kristuksen kasvot» 
ja siitä, että hän — lapsi — on »Itäisen Tähden 
Järjestön» pää. ks Kristus 1911:288—289, I. T. J. 
1912:8—9, I. T. J. 1912:106—109, 

P a i t s i  Mrs. B e s a n t i a  vierailee nyky- 
ään Europassa myös Mr. C. W. Leadbeater, joka 
kuuluu nykyään olevan erityisellä asialla Ita- 
liassa ja Saksassa. Alcyone ynnä veljensä 
Mizar ja Mr. Jinarajadasa ovat Mrs. Besantin 
kanssa Englannissa. Alcyone taitaa tänä vuon- 
na alottaa opintojaan Oxfordin yliopistossa. 
Presidenttimmekin viipyy Europassa syksyyn 
saakka.   1912:149, 

Aivan kohta valmistuu uusi painos Alcyonen 
pikku kirjaa M e s t a r i n  j a l k o j e n  juu- 
r e s s a .  Ensimäinen painos — 1,500 kpl. on 
vuoden sisässä myyty loppuun. Tämä uusi tu- 
lee loistopainos, painettu samaan malliin kuin 
englanninkielinen alkuteos ja varustettu erit- 
täin miellyttävällä nuoren tekijän muoto- 
kuvalla. Kaikki, jotka omistavat vanhan kap- 
paleen, lahjottakoot sen pois ja hankkikoot uu- 
den itselleen. Kirjan hinta on Smk. 1:50, posti- 
vapaasti, 1:65, sidottuna 2:50 ja 2:75. Huom! 
Muotokuva ei ole sama kuin ruotsalaisessa ja 
ensimäisessä englantilaisessa painoksessa oleva, 
vaan uudempi, joka vielä paremmin tuo ilmi 
nuoren hindupojan sielukkaat piirteet. 1912: 
206, 254, 

uusi kirja Alcyonelta: K a s v a t u s t y ö  
p a l v e l u k s e n a ,  joka puhuu opettajien ja 
oppilasten    keskenäisistä    suhteista    eikä    saisi 
 

puuttua  yhdenkään  pedagogin  tai   vanhemman 
kirjahyllyltä.    1912:353, 

Uusi o p p i k o u l u .  Kun nyt Central 
Hindu College on saanut yliopisto-oikeudet, 
kaivataan sen sijalle uutta valmistavaa oppi- 
laitosta ja suunnitelmiin on jo ryhdytty sen 
aikaansaamiseksi. Alcyonen uusi kirjanen 
»Kasvatustyö palveluksena» sisältää juuri ne 
periaatteet, joita toivotaan saatavan tässä kou- 
lussa elähytetyiksi ja vähitellen muuallakin 
ympäri maailman.    1912:447, 

T e o s o f i a  ja E s p e r a n t o .  Parisin Es- 
perantoseuran ja Lontoon Teosofisen Kustannus- 
liikkeen yhteisellä kustannuksella on ilmestynyt 
kirja »Mestarin jalkojen juuressa» esperanto- 
kielellä.   Sen nimi kuuluu — — — 1912:499, 

Mr. J. Narayaniah, Alcyonen ja Mizarin isä, 
haastoi Annie Besantin oikeuteen, vaatien ta- 
kaisin kaksi poikaansa, jotka hän aikaisemmin 
oli kokonaan luovuttanut Annie Besantin huos- 
taan, vieläpä antaen siitä kirjallisen todistuksen. 
1913:50—51, 

Koko kansainvälisen [* Idän Tähden] Järjes- 
tön päänä on J. K r i s h n a m u r t i  (Alcyone). 
1913:139, 

Tietäjässä ei ole ainakaan toimituksen puo- 
lelta väitetty, että Alcyone tulisi olemaan tuo 
uusi suuri opettaja, vaikka on mainittu, että 
monet I. T. J:n jäsenet niin uskovat, ks opettaja 
1913:161, 214, 

Kys. »New-Yorkin Uutisten» 19 numerossa 
ja »Kotimaan» 35 numerossa tänä vuonna ker- 
rotaan syytettävän Leadbeateria Alcyonen si- 
veettömästä käsittelystä ja Annie Besantia 
Leadbeaterin menettelyn suosimisesta. Perus- 
tuukohan tuo  syytös tosiasioihin? 

Vast. Paras vastaus tähän kysymykseen 
lienee tuomioistuimen äskeinen päätös Intiassa. 
Sen mukaan Mr. Leadbeater ja Mr. Krishna- 
murti (Alcyone) vapautettiin täydelleen kai- 
kesta syytteenalaisuudesta ja syyttäjä (Alcyonen 
isä) tuomittiin maksamaan kaikki kulungit 
1913:259, 307,-309,    I.  T. J.  1913:366—367, 

Alcyonen nimi on puhdistunut ks A. B. 
[* P. E:n oikaisu »Missionstidningille»] 1913: 
417—421, 462, ks A. B. 1913:472. A.B. 1914:96, 
A. B.    1914:256,    1916:95,    V. H. V.    1919:101, 

Äsken on myös ilmestynyt M e s t a r i n  
j a l k o j e n  j u u r e s s a  kolmannessa painok- 
sessaan    1919:165, 

Alcyonen ympäri maailmaa levinnyt ja suurta 
suosiota saavuttanut esikoisteos M e s t a r i n  
j a l k o j e n  j u u r e s s a  on suomeksi ilmes- 
tynyt k o l m a n n e s s a  painoksessaan 1919: 
224,    1922:231—232, 240 muist., 

ks I. T. J. 1923:6—8, 46, 277, I T J 1926:33—37, 
teosofia 1926:166—169, I T J 1926:241—247, 

Nyt minulla on hyviä toiveita Krishnamur- 
tista. Kuten lukijani muistanevat, lopetin viime 
kuussa mietelmäni jotenkin tähän tapaan: olen 
ensimäinen tunnustamaan hänet Kristuksen 
opetuslapseksi ja palvelijaksi, jos hän tunnustaa 
Kristuksen mestarikseen ja opettajakseen, jonka 
käskyjä tulee elämässä seurata.1) 

i)   [*ks I T J 1926:241—247] 



Krishnamurti,  J i d d u  — 180 — Krishnamurti,  J i d d u  
 

Nyt minulle tapahtui suuri ilo, kun muutamia 
viikkoja sen jälkeen, kun olin kirjoittanut aja- 
tukseni Idän Tähdestä ja sen päästä, käsiini 
sattui H e r a l d  of the Star lehden syys- 
kuun numero, jossa tehdään selkoa Ommenin 
leiripäivistä Hollannissa. Tässä lehdessä oli 
nimittäin painettuna m.m. eräs Krishnamurtin 
esitelmä »Rauha ja sota», joka kävi niin Kris- 
tuksen, H. P. Blavatskyn ja Ruusu-Ristin hen- 
keen, että sydämeni ilosta ailahti ja sieluni huu- 
dahti: Jatka, veljeni, tähän suuntaan pelkää- 
mättä! Olet oikealla tiellä. Tämän valmistavan 
tien päässä monet totuudenetsijät sinua odotta- 
vat, minä niiden joukossa. 

Mitä veljemme Krishnamurti siis puhui? 
Koko esitelmää en voi tähän suomentaa, mutta 
poimin joitakuita otteita, joista sen henki käy 
selville. 

». . . tällä hetkellä . . . vallitsee maailmassa 
kauhea tyytymättömyys, suuri levottomuuden 
ja käymisen tila, jota minun erikoisen ajatus- 
kantani mukaan voi ratkaista ainoastaan yhdel- 
lä tavalla, nimittäin sydämen ja mielen muutok- 
sella; teidän täytyy jokaisen omaksua uusi 
asenne eikä jättäytyä politikoitsijoiden varaan. 
Levottomuus ja tyytymättömyys ovat yhtä 
välttämättömät kansojen kuin yksilöiden elä- 
mässä. Ilman sitä levottomuutta ja tyytymättö- 
myyttä  ei ole kehitystä ...» 

»Juttelin äskettäin laivassa erään matkustajan 
kanssa ja keskustellessamme hän sanoi: me 
sivistytämme joitakuita kansoja. Tuo kuulosti 
sangen suurenmoiselta. Ja hän selitti: me sivis- 
tytämme noita kansoja heittämällä pommeja, 
kulkemalla lentokoneilla heidän kyliänsä ylitse 
ja hävittämällä ne maan pinnalta, ja hän sanoi, 
että ne rakensivat tällä tavoin ja antoivat heille 
tilaisuuden kehittyä. Tuo on muuan katsanto- 
kanto — sotilaallinen näkökanta. Minulla on 
valta ja sinun täytyy ottaa vastaan sivistykseni 
siinä muodossa, jossa tahdon sitä antaa. Ystä- 
väni jatkoi selittämällä, että sivistys on paljas- 
taan affäärikysymys. Hän tahtoi, että kansalla 
pitää olla puoteja, automobiileja ja kaikkea 
muuta, jota pidetään välttämättömänä rumalle 
sivistykselle. Kysyin häneltä, josko hänen 
mielestään sivistys merkitsi ainoastaan ulko- 
naista esiintymistä, vaatteita, tapoja ja pinta- 
puolista hienostumista? Hän vastasi, että sivis- 
tys suureksi osaksi riippui pintapuolisesta ja 
että ulkonaiset asiat täytyi olla, ennenkuin 
saattoi omistaa sisäisiä. On vaikea järkeillä 
sotilashenkilön kanssa, mutta koska olen luon- 
nostani pasifisti. . . 

»Pari päivää sitten juttelin huomattavan 
Kansojen Liittoon kuuluvan henkilön kanssa ja 
hän sanoi minulle, että ongelmat oli niin moni- 
mutkaisia, niin lukemattomia, . . . että ainoa käy- 
tännöllinen ratkaisumahdollisuus oli   sota. 

»Meillä on juuri ollut sota. Te tiedätte, minkä 
näköinen se oli. Sanomalehdet olivat sitä täynnä, 
kirjoja on siitä kirjoitettu. Mutta jos tulee 
uusi sota, niin te kaikki hyppäätte siihen yhtä 
suurella kiihkolla, yhtä lujasti uskoen oman 
asianne oikeuteen, koska ette ole ajatelleet 
taulun toista puolta.1)    Mikä    on    käytännölli- 
 

*) Muistakaamme: Annie Besant oli kuulijoi- 
den joukossa. P. E. 

sempää? Ryhtyä sotaan vaiko muuttaa asen- 
teemme elämään nähden? Onko viisaampi tappaa 
toinen toisensa kuin olla tosi ystäviä? Mikä on 
laajakantoisempi, yksinkertaisempi, helpompi? 
Teidän täytyy ratkaista tämä ongelma; teillä 
täytyy olla selvä käsitys siitä eikä jättää sitä 
poliitikkojen ratkaistavaksi. Teidän täytyy 
ajatella loppuun saakka näitä asioita — ovatko 
sodat välttämättömiä, pitääkö niitä jatkaa, onko 
niissä nykyisten sairauksiemme oikea lääke, 
vai onko meillä oleva ehdoton rauha ja lepo, 
joka lopullisesti on samaa kuin sydämen 
muutos? 

»...Tuo äsken mainitsemani sotilaallinen 
ystäväni lopetti keskustelun sanomalla: te 
tiedätte, että Kristus oli mitä epäkäytännöllisin 
ihminen, emme siis niin muodoin saata seurata 
hänen oppiansa,  se on mahdotonta. 

»Minkätähden se on mahdotonta? Miksikä 
ei pikemmin tehdä sotaa mahdottomaksi? Tot- 
takai on monimutkaisempaa tuntea vihaa ja 
vastenmielisyyttä? Täytyy kiihoittaa itsensä 
vihan tilaan, ennenkuin voi tappaa. Paljon hel- 
pompi on tuntea ystävällisyyttä . . . 

»Minä olen, kuten sanoin, pasifisti. Mieles- 
täni on ruma ketään tappaa, vaikkapa hän olisi 
tehnyt väkivaltaa äidilleni, sisarelleni tai ystä- 
välleni — te tunnette kaikki nuo järkisyyt, 
joilla sotaa puolustetaan. Jos minä vastustan 
joka kerta kun te koetatte sortaa, niin te jät- 
kättä sortamistanne ja me taistelemme, taiste- 
lemme, taistelemme, Mutta minä sanon: olkoon 
menneeksi, ottakaa mitä haluatte ja näh- 
käämme, mitä sillä voitte aikaansaada. Teillä 
on ollut tämä sivistys käytettävänänne näin 
monta miespolvea, ja mikä on tulos? Häiriöitä 
ja hämminkiä on kaikkialla maailmassa, kaaosta 
on kaikkialla, — miksi ei siis koetettaisi yksin- 
kertaisempaa menettelytapaa: olla ystävällinen, 
koettaa ymmärtää muukalaista niinkuin itseään. 
Vakuutan teille: se on niin yksinkertaista, etten 
näe vaikeutta. Luomamme vaikeudet, tunteel- 
liset ja älyperäiset, häviävät tykkänään, kun 
katselemme niitä tältä näkökulmalta . . . 

»Kaikki tulee niin yksinkertaiseksi. Ei ole 
kyseessä sota eikä rauha, ei ole kyseessä pyrki- 
mys toinen toistaan hallitsemaan. Jos teillä 
on tämä sydämen muutos, jos te olette muutta- 
neet tapanne katsella elämää — toivon, että 
olette — silloin kykenette sotia ehkäisemään, 
silloin todella seuraatte ainoata tietä, ainoata 
totuutta— joka on: älä tapa». 

Ylläolevat  otteet  riittänevät. 
Eräs ystävä huomautti äsken, että »hänen 

mielestään Ruusu-Ristissä on tarpeettoman 
monta kertaa toistettu ja säestetty Teosofisen 
Seuran johtajien suhtautumista maailman- 
sotaan». Ymmärrän, mutta samalla vakuutan: 
se ei ole tapahtunut henkilöiden, vaan asian 
takia. Se on tapahtunut siinäkin heikossa toi- 
vossa, että joku T. S:n jäsen heräisi näkemään, 
miten asiat ovat, ja ennen kaikkea se on tapah- 
tunut historian tuomion edessä. 

Nyt se toivottavasti tulee tarpeettomaksi, 
Jiddu Krishnamurti, Idän Tähden johtaja, on 
ottanut asian huolekseen.    1926:273—276, 

J. K r i s h n a m u r t i .  Elokuun 22 p:nä 
oli   »The   San   Francisco   Examiner»    lehdessä
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lausunto J. Krishnamurtilta, joka alkoi seuraa- 
vin sanoin: »Muutamat ihmiset nostavat vasta- 
lauseen julistustani, vastaan, että — — — 1926: 
332. 

T u l e v a  M e s s i a s .  Joulukuun Ruusu- 
Risti julkaisi alkupuolen kirjeestä, jonka 
J. Krishnamurti oli kirjoittanut erään amerik- 
kalaisen lehden toimitukselle. Jotkut lukijat 
huomauttivat, ettei ollut paikallaan julkaista 
vain osa kirjoituksesta. Suomennamme nyt 
tähän koko kirjeen B o s t o n  S u n d a y  
P o s t i n  mukaan, jossa se oli luettavana elo- 
kuun 29 p:nä: »Muutamat ihmiset nostavat 
vastalauseen julistustani vastaan, että olen 
Messias, maailmanopettaja. Minussa hän ilmen- 
tää itsensä ja käskee minun ilmoittamaan maail- 
malle, että olen hänen ennustuksensa täyttymys. 
Kristus on toinen kuin Jeesus — Jeesus, ruumis, 
antautui Kristukselle, hengelle, jotta tämä voisi 
toimia; siten Jeesus palveli henkistä toimintaa. 
Samaten minä, Krishnamurti, tahdon Kristuk- 
sen ennustuksen täyttymiseksi paljastaa hänen 
sanomansa maailman opettajana. — — — En 
tule hänen opetuslapsenaan, vaan itse mestarina. 
En ole hänen apostolinsa, minä olen hän, joka 
lupasi palata surulliseen maailmaan ja johdat- 
taa sitä onneen. Te sanotte: miksi olen pukeu- 
tunut nykyaikaisiin vaatteisiin, miksi olet hylän- 
nyt esi-isiesi hulmuavat hameet? Teille vastaan: 
Ei hän tullut esi-isäinsä vaatteissa, vaan oman 
aikansa pukimissa. Samaten olen minä puet- 
tuna niiden pukuun, joiden luo menen». 1927: 
82—83, 

ks   A. B. ja Krishnamurti    1927:212, 
paljasti tarkkaaville kuulijoilleen Krishna- 

murti-historian kulissientakaisen salaisuuden ks 
maailmanopettaja    1927:327—329, 

Jos siinä on Krishnamurtin näkymätöntä 
vaikutusta, on meillä syytä olla kiitollisia uu- 
delle profeetalle,    ks Europa 1928:12, 

Krishnamurti piti viime elokuun 2 p:nä 
Ommenissa puheen aiheesta: Kuka t u o p i  
t o t u u d e n ?  Puhe on julkaistu englannin- 
kielisenä pikkuvihkona, ja siitä toteamme 
iloksemme, että Krishnamurti on rehellinen it- 
selleen — ja toisille, — mikä on itsenäisyyden 
ja järkevyyden ensimäinen ehto ja tunnusmerkki. 
Hän tunnustaa heti alussa, että hän vasta muu- 
tamia vuosia sitten alkoi itse ajatella. Siihen 
saakka hän uskoi toisten auktoriteettiin. Hänelle 
oli selitetty, että hän oli Maailmanopettajan 
käyttöväline, ja hän sen uskoi. Mutta kun hän 
rupesi ajattelemaan itse, heräsivät hänessä epäi- 
lykset ja hän tahtoi päästä selville siitä, mitä 
Maailmanopettaja tarkoitti ja mitä se hänelle 
merkitsi. Herkkänä hindulaisena hän pienenä 
lapsena usein oli näkevinään Krishnan, koska 
hänen äitinsä oli Krishnan palvoja. Joudut- 
tuaan kosketukseen C. W. Leadbeaterin ja Teo- 
sofisen Seuran kanssa hän alkoi samalla tavalla 
nähdä Kuthumia juuri sellaisena kuin tämä 
Mestari hänelle kuvattiin. Myöhemmin taas — 
pari vuotta sitten — hän usein näki Herra 
Maitreejan hänelle ominaisessa tutussa muo- 
dossa. Aivan äskettäin hän sitä vastoin oli 
alkanut nähdä Buddhaa, mikä oli hänelle suur- 
ta iloa tuottanut.   Krishnamurtin on nyt tapana 
 

sanoa, että hän on löytänyt »rakastettunsa» ja 
saanut yhtyä häneen, ja tämä »rakastettu» on 
hänelle kaikki kaikessa: se on Shrii Krishna, 
se on Mestari K. H., se on Herra Maitreeja. se 
on Buddha — ja kuitenkin se on kaikkien näi- 
den takana. Mitä sanoista ja nimistä? Ne ovat 
kuvia, ja Krishnamurti on yrittänyt päästä 
kuvien läpi todellisuuteen. Hän ei tahdo olla 
sidottu, vaan vapaa. Todella onnittelemme 
nuorta, vakavaa totuudenetsijää. Hän on nähnyt 
totuuden ja yhtynyt siihen, kuten tapahtuu jo- 
kaiselle, joka toden teolla etsii. Hän on saanut 
kokea sitä ylipersonallista tajuntaa, jota nyky- 
ajan tieteelliset uskonnontutkijat nimittävät 
»kosmilliseksi tajunnaksi», jota roomalaiskatoli- 
sessa kirkossa sanotaan» mystilliseksi Kristuk- 
seksi» ja jota Jeesus nimitti »taivaalliseksi 
Isäkseen». Kantakoon runsasta hedelmää tämä 
Krishnamurtin, vakaville totuudenetsijöille tuttu 
kokemus.   1928:22, 64, 217, 252, 

Kuka tuo t o t u u d e n .  Krishnamurtin 
puhe Ommenissa 1927, josta mainitsimme »Tien 
varrelta» osastossamme viime tammikuussa — 
viittaamme lukijoitamme siihen — on nyt jul- 
kaistu suomeksi Teosofin heinä-elokuun vihos- 
sa. Hänen v. 1926 samassa paikassa pitämänsä 
»leiripuheet» on myös julkaistu englanniksi 
nimeltä The Pool of W i s d o m  (Vii- 
sauden lammikko). Olemme niihinkin tutustu- 
neet, ja ilomme on todeta, että Krihnamurti on 
kehittymässä itsenäiseksi ihmiseksi henkisessä 
merkityksessä. Älyllistä nerokkuutta hänessä 
ei ole, mutta hän on rehellisesti koettanut tais- 
tella itsensä vapaaksi kasvatuksen ja ympäris- 
tön takomista kahleista, ja mitä voi nuorelta 
totuuden etsijältä enemmän vaatia? Hän on 
tehnyt henkisiä kokemuksia ja »nähnyt Mesta- 
rin» — joka itse asiassa on arvokkaampi koke- 
mus, kuin jos hän vain olisi tutustunut johonkin 
personalliseen Mestariin, — ja nyt hän, ollen 
täynnä tätä henkisen näkemyksen runsautta, 
tahtoo jakaa onneaan toisillekin. Jos hän olisi 
samassa asemassa maailmassa kuin muut elä- 
mäntyöhön astuvat nuoret, saisi hän varmaan 
kauan taistella olemassaolosta, ennenkuin voit- 
taisi tunnustusta kirjailijana tai suorasanaisena 
runoilijana, — siksi vähän omintakeisuutta on 
ainakin vielä hänen kirjallisessa esiintymises- 
sään. Sitä vastoin hän ehkä pikemmin 
onnistuisi puhujana. Leiripuheista päättäen 
hänen puheensa sujuu helppotajuisena ja 
miellyttävänä, ja sointuisan äänen sekä selvän 
lausunnan kannattamana se epäilemättä tempaa 
kuulijat mukaansa. Sitä vastoin ei ole eduksi 
painattaa sanasta sanaan tuommoisia tilapäis- 
puheita. Niissä toistuu sama ajatus yhtämittaa 
ja sama asia kuvataan liian monissa rinnakkais- 
sanoissa ja -lauseissa. Mutta Krishnamurti ei 
ole samassa asemassa kuin kaikki tämän maail- 
man suuret sielut yleensä ovat olleet. Hänellä 
on nyt jo ympäri maailmaa valmis joukko, joka 
kantaa hänet käsillään. Siinä on hänen voimansa 
ja arvovaltansa. Jos hän näyttäytyy todella 
suureksi, on eduksi hänen asialleen, että hänellä 
on valmiita ystäviä. Mutta jos hän ei osoittau- 
du olevansa häneen kohdistettujen toiveiden 
tasalla, on vahinko hänen asialleen sitä suurem- 
pi.   Toivokaamme parasta.    Maailmassa on niin
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paljon pientä ja itsekästä, että olisi ihana nähdä 
jotakin epäitsekästä, viisasta ja hyvää. Ja ken 
elää, hän näkee.    1928:253—254, 

»Annie Besantin Krishnamurti-Kristus», ks 
Steiner 1928:287, 

2500 t e o s o f i a  oli taas elokuun alussa 
kokoontunut Ommeniin Hollantiin kuuntelemaan 
Krishnamurtin puheita onnesta ja vapautukses- 
ta, kertoo Berliner Illustrierte Zeitung, esittäen 
kuvia nuoresta »maailmanvapahtajasta», Om- 
menin leiristä ja Eerden linnasta. 1927:287, ks 
A. B. 1929:20, 

Maailmanopettaja Krishnamurti, jota Teosofi- 
nen Seura sanomattomilla uhrauksilla oli kas- 
vattanut ja valmistanut työhönsä, on nyt itse 
löydettyään totuuden heittänyt hiiteen sekä seu- 
rat että teosofiat. Oletteko kuullut hänen ker- 
taakaan kiitollisuudella puhuvan teosofiasta ja 
H. P. Blavatskysta? Päinvastoin ks Kristus 
1929:137—141, 273, 

ks Vapaa katol. kirkko 1929:396, 1930:126— 
129, 

K r i s h n a m u r t i  f i l m i n ä y t t e l i j ä k -  
si.    1930:133—134, 

Adyarin Teosofisessa Seurassa on tuottanut 
paljon hämmennystä ja hajaannusta Krishna- 
murtin oppi, ettei mitään seuroja ole tarpeen. 
Ehkä ks teosofia T. S:n tehtävä    1930:185, 

Adyarin Teosofinen Seura läpikäy nykyään 
kriisin, jonka on aiheuttanut Krishnamurtin 
nuorekas kannanote opillisissa kysymyksissä ja 
Besant-Leadbeaterin häntä koskevien ennustus- 
ten täydellinen romahdus. Muistuu melkein 
mieleen ks H. P. B.    1930:226, 

Krishnamurti on eräässä puheessaan lausunut 
seuraavat huomattavat sanat: »Olen täysin sel- 
villä Teosofisessa Seurassa minun suhtautumi- 
seeni nähden vallitsevasta hämmingistä, ja luon- 
nollisesti niin on, koska minä en tahdo suhtau- 
tamisessani käydä kompromissiin teidän johta- 
jienne kanssa eivätkä teidän johtajanne ole mi- 
nun myötäni.»    (Teosofi)    1930:300, 324, 

Kirjoita taas jotakin Krishnamurtista! ks 
älykkyys    1930:328—329,    1933:237,    1934:74. 

Kris t ian ia l a inen     salatieteilijä ks A. 
Kristikunta 
kristikunnan mestari ks teosofia art Mitä T. S. 

1.906:150—152, 
ks rauha    1910:325—328, 
Kristikunta tunnustaa ks Jeesus art Oliko 

1918:232—235, 
Kristikunta yhä sotii ja vihaa, murhaa ja 

ryöstää, tarttuu miekkaan ja — hukkuu, ks 
joulu    1921:3. 

Tuleeko aika, jolloin kristikunta uudelleen 
herää tietoon siitä, mitä kristinusko oikeastaan 
on?    ks anteeksianto    1923:86, 

Vuosi 1923 ei vielä sekään nostanut kristikun- 
taa siitä häpeän ja kurjuuden kuilusta, johon 
kristikunta syöksyi kylmäverisesti heittäytyes- 
sään maailmansodan verta vuotavaan seikkai- 
luun,   ks sota    1924:2—3, 

jonka kristikunta unohti saadessaan valta- 
aseman maailmassa ks auktoriteetti 1925:149— 
151, Vuorisaarna    1927:86—88, 

Mutta kristikunta on aina tyytynyt »huuta- 
maan».    Ja sentähden se myös aina on  saanut 
 

valittaa, että »Jumala on meidät hyljännyt», 
sillä Mestari sanoi huutajista: »en tunne teitä», 
ks joulu    1927:375—379, 

vuosiluku 325 on käänteentekevä kristikunnan 
historiassa, ks Kristinusko ja maailmanrauha 
1927:390—394, 

Voisimme   toivoa,   että   kristikunta   lakkaisi 
— — — voisimme toivoa, että kristikunta alkaisi 
ks toivo    1930:2, 

Mutta kristikunta kaipaa kipeästi reformat- 
sionia.    ks uskonpuhdistus    1930:330—331, 

Voisimme sanoa olevamme kristikunnan ja 
kirkkojen parhaimpia ystäviä, vaikka ks 
H. P. B.    1931:39—40, 

Ylpeä kristikunta ei millään tavalla voinut 
opettaa nuorta Helenaa. Hän tunsi itsensä vie- 
raaksi, muukalaiseksi. Hänen täytyi lähteä 
maailmalle etsimään totuutta. Kristikunta hyl- 
käsi hänet jo lapsena, koska sillä ei ollut hä- 
nelle mitään antaa; se ei voinut ottaa lasta vas- 
taan, joka tahtoi totuuden tietää, ks H. P. B:n 
itämaalaisuus    1931:122—129, 

Kristikunnan on ymmärrettävä, kuka Jeesus 
Kristus oli, jos se tahtoo pelastua tulevasta 
tuhosta,    ks R-R    1931:334, 

että kristikunnassa on tapahtuva uusi uskon- 
puhdistus,    ks uskonpuhdistus    1933:199—200. 

Kristillisyys,  kr i st i l l inen 
Länsimailla on n.k. kristillinen sivistys vala- 

nut kristityt kansat jotakuinkin samaan mal- 
liin, samaten kuin yksilötkin. Joskin ks Kan- 
sallinen kulttuuri  1906:190—192, 

Kristilliskirkollinen maailmankatsomus nä- 
kee sukupuolielämässä jotain alentavaa, ks puh- 
taus   1906:225—228, 

sanoillani kaasin kumoon koko kristillis-juma- 
luusopillisen rakenteen, ks jumala 1909:107— 
108, 

koko kristillinen maailmankatsomus on har- 
maa ja  apeamielinen. ks ilo 1909:265—266, 

Mitä ensinnäkin tarkotimme sanoilla »kristil- 
linen» ja »pakanallinen»? ks pakanallinen 1912: 
57—59, 

Siinä kristillinen oppi vanhempina aikoina. 
ks perkele-oppi  1912:449, 

»kristillistä tiedettä» ks teosofia art Yleiseu- 
roppal. 1913:292, 

kristillinen, vieläpä sangen syvässä merkityk- 
sessä, ks P. E. XII Teosofia hengen 1917:103, 

vanha kristillinen kantani ks Takala, Armas 
1917:103—104, 

Kristillisten Mystikkojen järjestö ks teosofia 
T. S:n tehtävä 1921:461—463, anteeksianto 1923: 
83—86, 

kristillistä salatietoa ks H. P. B. 1925:7, veri 
1925:51—52, 

Kristillinen kirkko on erehtynyt ks I. T. J. 
1926:34—37, 

ks Kristus 1927:41—42, 
kristillinen teologiamme — — — kristilliset 

kirkkomme ks H. P. B. 1931:38—40, H. P. B. 
1931:125—129, 

kristillisen metafysiikan — — — kristillisen 
siveysopin ks uskonpuhdistus 1933:200, 

kristillis-sosiaalisia ks Teosofia ja sosialismi 
1934:247—257. 
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Kristinusko 
Toivomme, että ne kristinuskon salaisuuksia 

koskevat tutkimukset, joita tässä numerossa 
alotamme, kiinnittävät puoleensa lukijaimme 
huomion ja vaikuttavat ks Omantunnon sisällys 
1906:122,1) 

kristinuskon perustaja — — — kristinuskon 
alkuperäistä muotoa ja ydintä ks teosofia art 
Mitä T. S.    1906:150—152, 

K r i s t i n u s k o n  s y n t y e s s ä .  Kuului- 
san teosofin ja oppineen kristinuskon alkuaiko- 
jen tutkijan, G. R. S. Meadin tuottelias kynä on 
taas  lahjottanut  maailmalle   laajan  ja  tärkeän 
tutkimuksen »Thrice-Greatest Hermes — — — 
— Kolmasti suurin (Trismegistus) Hermes. Tut- 
kimuksia kreikkalaisesta teosofiasta ja gnosik- 
sesta. Jälellä olevien saarnojen ja trismegistisen 
kirjallisuuden jätteiden englantilainen käännös. 
Teos käsittää kolme paksua nidosta suurta 8:oa 
ja maksaa 30 shillinkiä. Tässä kirjassaan Mr. 
Mead näyttää, mikä sija gnostisuudella oli kris- 
tinuskon alkuaikoina ja sen syntyessä. Kauka- 
na siitä; että gnostisismi (toisin sanoen sen ajan 
teosofinen tutkimus) olisi ollut minkäänlainen 
kristillinen kerettiläisyys, joksi kristinkirkko 
sen on tuominnut, oli päinvastoin kristillinen 
gnostisuus yksi puoli eli yksi ilmennys siitä 
ikuisesta viisaudesta eli tiedosta (kreik, 
gnosis), josta kaikki uskonnot ja kaikkien us- 
kontojen perustajat ovat ammentaneet. Tämän 
todistaa meille selvästi ne jäännökset ja katkel- 
mat gnostilaisesta kirjallisuudesta, jotka Mr. 
Mead nyt tarjoo meille huolellisesti käännettyi- 
nä. Niin vaillinaisia kuin ovatkin, riittävät 
kumminkin osottamaan, kuinka kristinusko syn- 
tyessään oli juuri näitten gnostilaisten aat- 
teiden elähyttämä ja kuinka e v a n k e l i u -  
mit n y k y i s e s s ä  » y k s i n k e r t a i s e s s a »  
m u o d o s s a a n  ovat t u l o k s e n a  tahal- 
l i s e s t a  n ä i d e n  g n o s t i l a i s t e n  ai- 
n e s t e n    p o i s t a m i s e s t a .    1906:183, 

kristinuskon alkuaikoina ks joulu 1906:273— 
275, 

Totta on kyllä, että kristinusko, s.o. Jeesuk- 
sen oppi, ei ole ristiriidassa tieteen eikä yhteis- 
kunnallisen kehityksen kanssa (koska se päin- 
vastoin niihin kehottaa, niinkuin kaikki todel- 
linen uskonto), mutta tämäkö se on aina ollut 
kirkon ja kristittyjen kanta? ks Kaila, Erkki 
1906:284, 

»Kristinusko teosofian valossa» ks A. B. 1907: 
238—241, 

Teosofia ja kristinusko, ks Kaila, Erkki 1910: 
80, 

Pahan arvotus ja alkuperäinen kristinusko, 
ks paha 1910:286—287, 

ks rauha 1910:326—328, kristinuskon ja kris- 
tillisten kirkkojen tuho ja turmio, ks Kristus 
1911:289, 

Kuinka nyt tehtiin esim. kristinuskon alku- 
aikoina? »Yhteiskunnallinen probleemi» rat- 
kaistiin silloin siten, että ks teosofia art Vel- 
jeyden 1916:390—391, veljeys  1916:435—436, 
 

i) [*Tarkoitetaan art. sarjaa UUSI TESTA- 
MENTTI JA TEOSOFIA, joka on julk. kirjana 
nimellä »Jumalan valtakunnan salaisuudet».] 
 

Se kuva todellisesta kristinuskosta, jonka sil- 
loin sain, ei ole häipynyt mielestäni, ks P. E. 
XII Teosofia hengen uskontona 1917:102—103, 

K a l e v a l a ,  k r i s t i n u s k o  ja S u o m e n  
k a n s a    art ks Kalevala  1917:158—163, 

v. 1896 sain sen käsityksen kristinuskosta 
mikä minulla yhä vielä on ks tunnustus 1918: 
168—167, 

Se elvyttää siis kristinuskonkin varsinaisen 
hengen ja ks R-R 1920:343—348, 

Tämä on kristinuskon kulmakivi ks Jeesus 
1921:66—67, 

puhuisimme palaamisesta kristinuskon alku- 
peräiseen henkeen? ks R-R 1921:389—396, 

voitto — — — todelliselle kristinuskolle ks 
sota  1924:3, 

esoteerinen kristinusko ks veri 1925:52, 
kirkonmiehet — — — pitivät sotaa kristilli- 

sen elämän häpeänä ja kristinuskon suoranai- 
sena vastakohtana,   ks onni 1925:259, 

Onko nyt teosofian pelastussanoma uusi ja 
ristiriidassa kristinuskon kanssa? On, ja ei ole. 
Jos ks Teosofian joulusanoma 1925:370—374, 

Mutta mitä siinä tapauksessa on kristinusko? 
ks vuorisaarna 1927:86—88 

kristinuskon kulmakivenä ks R-R 1927:160, 
uskonnot ja eritoten kristinusko olivat lan- 

genneet kohtalokkaaseen erehdykseen opettaes- 
saan ks maailmanopettaja  1927:328—329, 

KRISTINUSKO   JA  MAAILMAN  RAUHA. 
Lyhyt    v a s t a u s     k y s y m y k s e e n :  

mitä   on   k r i s t i n u s k o ?  

Parikymmentä vuotta sitten sain kerran kir- 
jeen eräältä koulupojalta, joka oli innostunut 
teosofi ja oli ymmärtänyt teosofian sanoman 
sillä lailla kuin käsittääkseni H. P. Blavatsky 
oli tarkoittanut sitä ymmärrettäväksi — nimit- 
täin rakkauden ja rauhan sanomaksi ihmisten 
ja kansojen kesken. Kirje oli haikeamielinen 
ja sen sävy oli jonkunverran ihmettelyn värit- 
tämä. 

Kirjeessään nuori ystävä kertoi minulle pitä- 
neensä esitelmän rauhan aatteesta koulunsa 
konventissa. Hänen kuulijansa olivat nuoria 
poikia siinä iässä, että saattoivat ajatella asioita 
ja omata mielipiteitä kaikenlaisista kysymyk- 
sistä. Nyt hän kirjeessään kertoi, että hänen 
rauhanesitelmänsä oli mennyt kokonaan penkin 
alle. Hän ei voittanut sillä mitään hyvää, sillä 
kun esitelmän johdosta syntyi keskustelu, san- 
gen innokas ja kiivas keskustelu, ei yksikään 
ainoa hänen tovereistaan ottanut häntä puolus- 
taakseen, vaan kaikki yksimielisesti vastustivat 
hänen rauhanaatteitaan, noita äärettömän hul- 
lunkurisia ja epäkäytännöllisiä rauhanaatteitaan! 
Millä perusteella he näitä aatteita vastustivat? 
Ennen kaikkea uskonnollisilla perusteilla! He 
selittivät, että kristinusko on semmoinen uskon- 
to, joka kasvattaa meitä uljaiksi sotilaiksi, val- 
miina kuolemaan isänmaan puolesta. Sitäpaits.’ 
sodat ovat välttämättömiä, selittivät nuoret po- 
jat, — täytyy olla sotia; ei ole ollut historiallista 
aikaa, jolloin ei olisi ollut sotia. Kristinusko 
on aina puolustanut sotaa uskon ja oikeuden 
puolesta ja aina on siunattu sotaväkeä ja armei-
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jaa. Ensimäinen, minkä kaikki saamme oppia 
kouluissa, on, että Juudan kansa, Jumalan va- 
littu kansa, jota Jumala erikoisesti piti silmällä 
ja suojeli, yhtä mittaa sai sotia, milloin filistea- 
laisia, milloin mitäkin kansaa vastaan. Olihan 
Jumala sotajoukkojen Jumala, Herra Sebaoth. 
Sota ei ole ainoastaan välttämätöntä, se on kris- 
tillinen velvollisuus. Mihin joutuisivat kristil- 
liset valtiomme, jos ei niillä olisi laivastoja, jos 
ei niillä olisi armeijoja? Näin nuoret pojat in- 
nostuneina puhuivat, ja kirjeenvaihtajaystäväni 
oli kokolailla surullinen, sillä häneen oli syö- 
pynyt toinen elämänymmärrys. Hän katseli 
teosofisesti kaikkia maailmanuskontoja, hän 
piti kaikkia kansoja jäseninä ihmiskunnan suu- 
ressa perheessä, ja oli ymmärtävinään, että ih- 
miskunta kulki semmoista ihannetta ja sem- 
moista aikaa kohti, jolloin ei enää sodittaisi, jol- 
loin kansat niinkuin yksilöt ymmärtäisivät toi- 
siaan veljinä. Nuorukaisen toivorikkaalla us- 
kolla hän kuitenkin lisäsi kirjeensä loppuun: 
»Mutta enpä heitä yritystäni tähän, yritän 
uudestaan». 

Iloitsin ystäväni kirjeestä, mutta samalla ko- 
vasti ihmettelin sitä käsitystä, mikä noilla toi- 
silla nuorilla oli kristinuskosta. Vaan kun sit- 
ten muistelin mitä itse olin koulussa saanut op- 
pia, en niin paljon ihmetellyt nuoria poikia, 
vaan ihmettelin sitä, että kristinuskon nimessä 
todella opetettiin koulussa yhtä ja toista, että 
kristinuskoksi selitettiin sotaintoa, sotaurhool- 
lisuutta ja kaikkea julmuutta ja järjettömyyttä, 
mikä sotaa seuraa. Tuota opetettiin kristin- 
uskona, ja kuka ties vieläkin opetetaan. En ole 
niin tarkasti seurannut uskonnonopetusta kou- 
luissamme, että tietäisin sanoa, onko se tänä- 
päivänä samanlaista kuin ennen, vieläkö yhä 
opetetaan kristinuskona tuota vanhaa juuta- 
laista pakanuutta? 

Joka tapauksessa luulisin ja uskoisin, että jo- 
kaisen kristityn mielessä syvimmällä piilee sel- 
lainen varmuus ja vakaumus, semmoinen sisäi- 
nen tieto, että Jeesus Kristus itse ei ole sota- 
niekka, että Kristus ei ole mikään Napoleon, 
joka uljaana johtaa sotajoukkoja. Eihän Kris- 
tus olisi valmis pukeutumaan kenraalin pukuun, 
huitomaan miekalla ja kehottamaan: Nyt läh- 
detään kristinuskon puolesta taistelemaan, nyt 
lähdetään minun nimessäni leikkaamaan päät 
poikki noilta toisilta, jotka eivät minua tun- 
nusta! Emme voi sydämessämme ajatella Kris- 
tusta semmoiseksi. Se olisi meistä suoraa 
Jumalan pilkkaa. 

Sentähden on jonkunverran yllättävää, ettei 
lapsissa ja nuorissa nopeammin synny siveelli- 
nen reaktio sotaopetusta vastaan. Syynä tietysti 
on tosiasioiden kaunistelu ja vääristely. Histo- 
rian tunneilla aina luetaan sodista, ja ennen 
keskittyi historian luku miltei paljaihin tais- 
telu- ja rauhantekokertomuksiin. Muistan kuin- 
ka koulupoikana omassa sydämessäni kapinoin. 
Häpeän puna nousi kasvoilleni, kun ei ihmis- 
kunnassa muuta tapahtunut kuin veritöitä. En 
käsittänyt historiaa ollenkaan. Olinko sitten 
syntynyt toisenlaiseksi kuin muut? En uskalta- 
nut paljon puhua ajatuksiani, mutta sielussani 
käsitin kristinuskon toiseksi. Äitini oli opet- 
tanut minua uskomaan Jumalaan, joka oli täyn- 
 

nä rakkautta ja hyvyyttä. Vaistomaisesti us- 
koin sentähden, että ihmiskunnan historiassa oli 
tapahtunut muutakin kuin sotia ja tihutöitä. 
Miksi ei siitä saanut lukea? Lapsille ja nuorille 
ei muuta pitäisi opettaakaan! Eiköhän itse 
asiassa moni, moni nuorukainen salassa ajattele, 
että Kristus on lempeyden, rakkauden ja rauhan 
mies eikä mikään soturi? 

Sentähden onkin välttämätöntä, että me nyt 
ollessamme aikaihmisiä ja osatessamme ajatella 
ja käyttää järkeämme, luomme itsellemme his- 
toriallisesti ja asiallisesti oikean kuvan siitä, 
mitä kristinusko on. Meidän täytyy heittää 
mielestämme kaikki ennakkoluulot, kaikki van- 
hat käsitykset, jotka olemme kirkolta ja val- 
tiolta saaneet. Meidän on avattava mielemme 
todella ymmärtämään ja vastaanottamaan oi- 
kea tieto siitä, mitä kristinusko on. 

Onhan kristinuskossa paljon, paljon myste- 
rioita, paljon puolia, joista voidaan syvällisesti 
puhua ja jotka avaavat hengen silmille mittaa- 
mattomia näköaloja. Mutta kristinuskossa on 
myöskin — ja ehkä ennen kaikkea — siveelli- 
nen puoli, moraalinen puoli, joka on aivan uusi 
ja toisenlainen kuin vanhat maailmankäsitykset. 
Jeesus Kristus pani alulle uuden ajan ihmis- 
kunnan historiassa, ei siinä mielessä, ettei hä- 
nellä olisi ollut edeltäjiä, etteikö Buddha olisi 
edustanut samaa elämänkäsitystä tai muinais- 
ajan suuret viisaat ennen Jeesusta olisi ymmär- 
täneet elämää oikein, mutta siinä mielessä Jee- 
sus avasi kuin uuden aikakauden ihmiskunnal- 
le, että hän toi ja tarjosi joka ihmiselle, joka 
vapaasti tahtoi ottaa vastaan, uuden elämänym- 
märryksen, uuden asenteen elämässä ja uuden 
siveyslain. Jos tahdomme karakterisoida van- 
haa ja uutta aikaa, siis aikaa ennen Kristusta ja 
aikaa jälkeen Kristuksen, muutamilla kuvaa- 
villa nimillä, sanoisimme, että vanha aika, jota 
niin kauniisti esim. Uuden Testamentin hebrea- 
laiskirjeessä mainitaan nimellä »Vanha Liitto», 
erosi siinä suhteessa »Uudesta liitosta», että 
Vanhassa Liitossa sodittiin, Vanha Liitto oli 
ikäänkuin sotaliitto, Vanha Liitto oli aika, jol- 
loin korkein moraali, korkein eetillinen asenne 
elämässä ilmaistiin sodan välityksellä. Vanhassa 
Liitossa oli sota jaloa inhimillistä palvelusta, 
ponnistusta, uhrautumista. Sotaurho oli kun- 
ihanne oli urhoollinen ihminen, joka iloisena 
nioitettava olento. Vanhan Liiton ulkonainen 
saattoi kaatua kenraalinsa ja kuninkaansa puo- 
lesta. Tässä hieman räikeässä valaistuksessa 
näemme selvimmin erotuksen vanhan ja uuden 
ajan välillä. 

Kuinka todella toisenlainen on se uusi aika, 
jonka kulmakiven Jeesus Kristus laski, kuinka 
erilainen se uusi yhteiselämä, johon hän kut- 
sui ihmisiä! Tämä Uusi Liitto, tämä uusi usko, 
tämä »kristinusko», jos sillä nimellä tahdomme 
sitä nimittää, kieltää vanhan sotimisen. Nyt ei 
enää sodita eikä tehdä väkivaltaa, nyt ei enää 
valmisteta kiväärejä eikä kanuunoja. Uudessa 
Liitossa, jossa seurataan Kristuksen jälkiä, ei 
kanneta aseita. Miekka pistetään tuppeen. Se 
on Uuden Liiton, se on kristinuskon tunnus- 
merkki. Se kristillisyys, joka selitti tyhjäksi 
tämän totuuden, ei ole mitään kristinuskoa. Se 
on mitä tahansa vanhaa pakanallisuutta, jos tah-
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domme sillä nimellä nimittää vanhaa käsitystä 
elämästä, se on vanhaa juutalaisuutta, se on tai- 
vaassa istuvan ukko-Jumalan palvontaa, se on 
sota-aikaa. Mutta kristinuskoa se ei ole. To- 
dellinen kristinusko on kaatanut kaiken tuon. 
Todellinen kristinusko on poistanut sen maail- 
masta. Jeesus Kristus sanoi: »Joka miekkaan 
tarttuu, se miekkaan hukkuu». Milloinka hän 
näin sanoi? Silloin kun Pietari, joka oli Jee- 
suksen seuraaja, ihailija ja ystävä, joka rakasti 
Jeesusta ylinnä kaiken, veti miekan tupesta ja 
sivalsi korvan sotamieheltä, silloin kun tämä 
kävi Jeesukseen käsiksi vangitakseen hänet. 
Silloin Kristus sanoi Pietarille nuo sanat, jotka 
saattoivat tuntua tylyiltä sinä hetkenä: »Joka 
miekkaan tarttuu, hän miekkaan hukkuu». Jos 
olette ymmärtäneet minun uuden uskoni, niin 
tiedätte, että siinä uskossa ei käytetä väkival- 
taa,  ei aseita, — ei puolustukseksikaan. 

Niin Jeesus opetti. Sanoihan hän käskyssään: 
»Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: rakas- 
takaa lähimäisiänne ja vihatkaa vihollisianne, 
mutta minä sanon teille: rakastakaa viholli- 
sianne». Ja alkutekstin sana, jota käytetään, 
ei merkitse personallisia vihamiehiä, vaan val- 
tiollisia »vihollisia», toisten kansojen kansalai- 
sia. (Personallisille vihamiehille on tehtävä 
hyvää, niitä on siunattava j.n.e.) Kun tarkasti 
tutkii vuorisaarnaa, tulee samaan käsitykseen 
kuin Leo Tolstoi, että Jeesus Kristus nimen- 
omaan  kieltää tappamisen ja  sodan. 

Voimme siis tulla yksinkertaiseen, selvään, 
teoreettisesti järkevään ja käytännöllisesti 
kaikkia pulmia ratkaisevaan käsitykseen kris- 
tinuskosta. K r i s t i n u s k o  on r a u h a n  
oppi. 

»Mutta kuinka emme me kristityt tiedä tästä? 
Miksikä eivät kirkot ole tällä kannalla? Kuinka 
on ymmärrettävissä, että Jeesus Kristus on pe- 
rustanut uuden elämänymmärryksen, mutta 
että me, jotka seuraamme häntä, jotka käytäm- 
me hänen nimeään, emme tiedä mitään tästä 
hänen uudesta elämänymmärryksestään? Em- 
me ole kuulleet mitään semmoisesta kristin- 
uskosta! Onhan raamatussa kauniita lauseita, 
tietysti siellä on kauniita sanoja. Tietysti voi 
itkeä ja tulla liikutetuksi, kun kuulee saarnat- 
tavan tuhatvuotisen valtakunnan rauhasta ja 
onnesta, mutta eihän se kuulu nykyhetken 
kristinuskoon, eihän kristinusko meidän päivi- 
nämme voi edes olla sitä». 

Näin huudahtaa kristikunta. 
Kuinka siis on ymmärrettävissä, että kristitty 

maailmamme ei tiedä mitään todellisesta kris- 
tinuskosta, ei tiedä mitään oman Vapahtajansa 
näkökannoista ja selvistä opetuksista, juuri 
niistä tärkeistä opetuksista, joita hän on Va- 
pahtajana tahtonut opettaa? Meidän täytyy tut- 
kia historiaa ja kysyä, mistä tämä johtuu. Onko 
historia todistamassa, että Jeesus eli, kuoli ja 
unohtui, että kaikki mitä hän opetti unohtui 
kirkolta, niin että meille jäi aivan väärä kä- 
sitys kristinuskosta? Meidän täytyy tutkia his- 
toriaa. 

Mitä silloin saamme oppia? Niin sanotun kirk- 
kohistorian suhteen huomaamme, että tärkeim- 
mät asiat on jätetty pois taikka tuomittu vää- 
riksi.    Mutta kun tutkimme kristikunnan alku- 
 

historiaa kaikista mahdollisista lähteistä, teem- 
me ihmeellisen havainnon, sangen ihmeellisen. 
On näet jyrkästi erotettava toisistaan viimei- 
set 1600 vuotta ja ensimäiset 300, voisimme sa- 
noa 325 vuotta. Sillä tuo vuosiluku 325 on 
käänteentekevä kristikunnan historiassa. Mitä 
silloin tapahtui? Silloin oli tuo kuuluisa ja suuri 
Konstantinopolin kirkolliskokous, jolloin kris- 
tillinen kirkko liitettiin yhteen valtion kanssa. 
Kristinusko  tunnustettiin valtion uskonnoksi. 

Tämä ei käynyt päinsä muitta mutkitta. Val- 
tiotaidon ensimäiset periaatteet sanovat meille, 
että täytyi tapahtua kompromissi, pieniä mu- 
kautumisia kummaltakin puolelta. Kristinusko 
sai sovitella päästessään valtionuskonnoksi. 
Ennen tätä aikaa oli ollut marttyyreja, jotka 
uskon puolesta kärsivät hirmukuoleman. Nyt 
julma vainojen aika loppui. Nyt kristinusko 
tunnustettiin. Nyt uusi usko tuli vapaaksi. Ta- 
vallisesti sanotaan: marttyyrien veri kostutti 
maata ja se vaikutti, että heidän seuraajansa 
saivat vapaasti uskoa Jeesuksen sovituskuole- 
maan, eivätkä enää tarvinneet peljätä tunnus- 
taa Kristusta Vapahtajakseen. Mutta tältä kan- 
nalta katsoen jää historiaan hämärä kohta. 

Kuinka näet on käsitettävissä, että Rooman 
valtakunta, jossa vallitsi täydellinen uskon- 
vapaus, jossa saatiin harrastaa mitä uskontoa 
tahansa ja rakentaa temppeleitä kelle jumalalle 
tahansa, — että Rooman valtakunta noin ääret- 
tömästi vainosi yhtä uskonnonmuotoa, vieläpä 
sivistyneen roomalaisen silmissä niin hullun- 
kurista uskoa, että tyhjästä ja tahtomattaan 
luotu ihminen olisi tuomittu ikuiseen piinaan, 
ellei jumalan poika ristinkuolemallaan olisi hä- 
net siitä lunastanut. Roomalaiset nauraisivat 
vielä tänä päivänä, jos tietäisivät, että me kris- 
tityt olemme uskoneet heidän vihansa ja vai- 
nonsa johtuneen  niin peräti lapsellisista syistä. 

Mikä sitten oli syynä, että Rooman viisaat 
valtiomiehet vainosivat kristityitä? Tämä asia 
selviää meille, kun historiallisesti saamme tie- 
tää, mitä ristinusko opetti kolmena ensimäisenä 
vuosisatana, mitä kristityt uskoivat ja mitä he 
harrastivat. Tämän saamme tietää esim. siten, 
että tutkimme kristillisiä kirjoituksia niiltä 
ajoilta, luemme n.s. kirkkoisiä, kristinuskon 
suuria puolustajia, joita kristillinen kirkko tun- 
nustaa oppi-isikseen, mutta joista se ei sen 
enempää kerro. Tahdon tässä mainita muuta- 
mia kirkkoisien lauselmia, jotka valaisevat 
kysymystämme. 

Justinus Marttyyri (98—166 j. Kr.) sanoi kris- 
tityitä ja sotamiehiä toistensa vastakohdiksi. 

Irenaeus (-f- 202) sanoi: »Rakastakaa viholli- 
sianne» on oleellisin osa Kristuksen opetuksista. 
»Kristityt ovat vaihtaneet miekkansa rauhan 
työkaluihin,  eivätkä tunne  aseitten käyttöä.» 

Clemes Aleksandrialainen (f noin 220) sanoi 
kristityitä rauhaa rakastavaksi kansaksi, m.m. 
nimenomaan näin: »Kristus kehoittaa palvelijoi- 
taan rauhalliseen asetyöhön». 

Tertullianus (160—240), jonka tunnemme 
noista omituisista sanoista: »Minä uskon, koska 
se on järjetöntä», — joita sanoja usein on ih- 
metelty, mutta jotka luultavasti olivat kohdis- 
tetut roomalaisille käytännön ihmisille, joista 
sodan paheksuminen  oli järjetöntä, — hän sä-
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noi: »Kuinka kristitty voi tehdä sotapalvelusta, 
kuinka hän voi esiintyä sotamiehenä ilman 
miekkaa, kun kerran Herra on ottanut häneltä 
miekan? Sotamiesten tullessaan kristityiksi 
täytyy luopua sotapalveluksesta». 

Origines (135—254) hyvin kuuluisa mies, hän, 
jonka teosofit tuntevat nimeltä, koska hän 
opetti sielun preeksistensiä ja jälleensyntymistä, 
Origines tuomitsi kaikkea sotapalvelusta: »Em- 
me me enää tartu miekkaan yhtäkään kansaa 
vastaan, emmekä enää opeta sotaa käymään. 
Me olemme Jeesuksen takia tulleet rauhan lap- 
siksi. Me rukoilemme hallitsijamme puolesta, 
mutta emme enää ota osaa hänen sotiinsa, vaik- 
ka hän kuinka meitä ahdistaisi». 

Lactantius (-f- noin 330), Konstantinuksen po- 
jan opettaja, sanoi: »Ei koskaan voi olla oikea- 
mieliselle miehelle luvallista mennä sotaan». 
Näin hän kuvasi sotaurhojen uraa: »Tämäpä on 
siis teidän tienne kuolemattomuuteen! Hajoit- 
taa kaupunkeja maan tasolle, tehdä maa autiok- 
si, hävittää tai kukistaa vapaita kansoja! Kuta 
enemmän ovat hävittäneet, ryöstäneet, murhan- 
neet, sitä jalompina ja kuuluisampina he it- 
seään pitävät. He koristavat rikoksiaan hyveen 
nimellä. Joka yksityiseltä ihmiseltä riistää 
hengen, rangaistaan rikoksen tekijänä . . . Mur- 
haa ihmisiä tuhansittain, peitä maa vereen, 
myrkytä joki kuolleitten ruumiilla, — ja si- 
nulle annetaan paikka Olympoksella, jumalien 
pyhällä vuorella». 

Augustinus (354—430) sanoi: »Saavutetaan 
paljon pysyvämpi kunnia poistamalla sotia rau- 
han sanoilla kuin hävittämällä vihollisia aseil- 
la». Augustinus on kirkkomme rakkain oppi- 
isä, mutta hänen eläessään olikin kristinusko jo 
valtionuskontona. Augustinuksessa pilkahtaa 
sentähden näkyviin valtiomies, joka puhuu kun- 
niasta: »Saavutetaan suurempi kunnia». Hänen 
äänensävynsä on jo näin laimea verrattuna noi- 
hin edellisiin uskonsankareihm, jotka puhuivat 
suoraan ja peittelemättä, koska heidän uskon- 
sakin oli selväpiirteinen ja suora. 

Arnobius vanhempi (-j- noin 326) sanoi sattu- 
vasti ja kauniisti: »Jos ihmiset ymmärtäisivät, 
että heidän inhimillinen olemuksensa ei ole 
heidän ruumiillisessa muodossaan, vaan siinä, 
että ovat järkiolentoja, ja jos he edes 
hetkeksi kallistaisivat korvansa Herran pelas- 
taville ja rauhaa rakentaville käskyille, 
muuttaisi koko maailma heti terävimmät 
aseensa rauhallisten pyrkimysten välikappa- 
leiksi ja pysyisi koossa ihanassa yksimieli- 
syydessä, loukkaamattomien sopimuskirjani 
suojaamana.» Arnobius vanhempi puhui tällä 
tavalla, sillä hän oli alkuaan ollut vanhan 
liiton kannalla, mutta sitten kääntynyt ja tullut 
kristityksi. Hänessä oli tapahtunut sama, mikä 
joka ihmisessä pitää tapahtua. Hän oli muut- 
tunut sodan ihailijasta rauhan ihailijaksi. 

Näistä vanhan ajan suurten idealistein, kirk- 
koisien lausunnoista näemme selvästi, mitä kris- 
tinusko oli ensimäisinä kolmena vuosisatana. 
Kristinusko oli juuri sitä uutta elämänymmär- 
rystä, joka pakeni kaikkea väkivaltaa, joka teki 
ainoastaan rauhan ja rakkauden työtä. 

Nyt myös ymmärrämme, miksi Rooman mah- 
tava  valtakunta   niin  suurella   innolla  ja   itse- 
 

pintaisuudella vainosi näitä muutamia satoja 
tuhansia ihmisiä. Tietysti siksi, että he, jotka 
nimittivät itseään krestiaaneiksi, sittemmin 
christiaaneiksi, kieltäytyivät sotapalveluksesta. 
Koko heidän käsityksensä käytännöllisestä kris- 
tinuskosta keskittyi siihen, että he sanoivat 
Rooman valtakunnan miehille: »Me emme voi 
palvella sodassa, olemme omaksuneet uuden 
elämänymmärryksen, joka opettaa, ettemme saa 
tarttua miekkaan. Tunnustamme kaikkien ih- 
misten veljeyden». Siinä yksinkertainen syy, 
miksi Rooman valtakunta heitä vainosi. Sem- 
moisen valtiollisen syyn pätevyyden mekin ym- 
märrämme. 

Onhan tuore esimerkki Venäjältä Tolstoin ai- 
kaan. Siellä yksi ja toinen nuorukainen, joka 
duhoboorein opetuksista tai Tolstoin kirjoista 
oli kuullut uudesta elämänymmärryksestä, kiel- 
täytyi asevelvollisuudesta. Venäjän kristitty 
valtio ei kuitenkaan hyväksynyt tätä Kristuk- 
sen seuraamista. Vaarallisina ja epäilyttävinä 
kansalaisina nuorukaiset teljettiin tyrmään. 
Valtion kannalta oli vaarallinen semmoinen ih- 
minen, joka sanoi: »minä en tahdo veljiäni tap- 
paa, en tahdo oppia murhaamaan, en miekkaa 
heiluttamaan, enkä pyssyä käyttämään, tahdon 
seurata Kristusta». Auta armias, kuinka vaa- 
rallisia  olentoja nämä olivatkaan! 

Samalla tavalla oli Roomassa. Rooman virka- 
miehet ja sotaherrat pitivät kristillistä lahkoa 
vaarallisena, koska kristityt eivät olleet valmiit 
tekemään lippuvalaa. He vainosivat alussa tuota 
pientä lahkoa, mutta huomasivat vihdoin, kun 
lahko yhä kasvoi, että oli viisainta ottaa koko 
lauma ystäväkseen: tehdään siis valtionuskonto, 
annetaan kristityille täysi vapaus rukoilla ja 
palvella Jumalaansa, rakentaa kirkkoja ja jär- 
jestää seurakunta-asioitaan. Tottahan he sitten 
puolestaan luopuvat itsepintaisesta ja perin hul- 
lunkurisesta aseettomuudestaan. Niin pienen ja 
mitättömän vastapalveluksen voivat hyvinkin 
tehdä valtiolle! 

Tuumasta toimeen. Kristinusko tehtiin val- 
tionuskonnoksi. »Ennakkoluuloista» luovuttiin 
molemmin puolin. Ja niin meni kristinusko 
eteenpäin vuosisata vuosisadalta. 

Nyt olemme samassa asemassa kuin puolitois- 
ta vuosituhatta sitten, yhä elämme keskellä 
Rooman valtakuntaa ja yhä kuuluu sotamels- 
keen keskeltä Jeesus Kristuksen ääni: »Kuka 
tahtoo minua seurata? Ei minun elämänym- 
märryksen! eikä uskoni ole joukkojen asia, ei 
se ole joukkosuggestiota. Minun elämänymmär- 
ryksen! ja uskoni on yksilöllinen asia, esoteeri- 
nen kysymys, kutsun ihmisiä Jumalan valtakun- 
taan, yhden sieltä, toisen täältä». 

Me ihmiset käymme koulua tässä elämässä, 
synnymme tänne uudestaan ja uudestaan, — 
mikään iankaikkinen kadotus ei meitä odota, — 
kunnes omissatunnoissamme kuulemme Kris- 
tuksen äänen, joka sanoo: »joko tahdot tulla mi- 
nun opetuslapsekseni, joko tahdot astua Isän 
valtakuntaan? Silloin luovu maailmasta ja maa- 
ilman opista, luovu harhakäsityksistä. Tule ih- 
miseksi, joka tietää, mitä on olla ihminen. Minä 
olin ihmisen poika! Ole sinäkin ensin ihmisen 
poika, kulje ihmisen pojan kärsimystietä Getse- 
manesta Golgatalle ja anna itsekkyytesi kuolla
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ristinpuulla. Kerran sinä tulet Jumalan po- 
jaksi, niinkuin tulin minä. Sillä ainoastaan te 
kaikki, jotka seuraatte minun jälkiäni, muodos- 
tatte todellisen kristillisen kirkon ja todellisen 
kristikunnan». 

P e k k a    E r v a s t .  
(Puhe Helsingin Rauhan Liitossa marraskuun 
13  p:nä 1927).  1927:386—394, 
ks R-R-teosofia 1928:1—2, 
Teosofia — — — kristinuskomme todellinen 

ydin ja sisältö, ks politiikka 1929:94—95, 
kristinusko on Kristuksen seuraamista elä- 

mässä ja työssä ks Jones,  Stanley 1929:233, 
kristinuskossa puhutaan yhtämittaa käänty- 

myksestä, ks moraali  1930:94—95, 
kristinuskon puolesta ks harha 1931:291—292, 
kristinuskon oikeata siveysoppia, ks ristiretki 

1932:154—160, 
Kun tahdomme tietää mitä kristinusko on, 

silloin ks Paavali 1932:201—207, 
kristinuskon tyyssijaksi jää ainoastaan Poh- 

jola, s.o. Skandinavian maat, pohjois-Saksa ja 
Suomi ks  ennustus 1933:158, 

Ehkä 1900-luvun ensimäisellä puoliskolla voi- 
daan ryhtyä puhdistamaan kristinuskoa, siis jo 
v:sta 1925. ks Paavali 1934:181—182, 

kirkkojen väärän kristinuskon peloton vas- 
tustaja ks Tolstoin  opin teosofia  1934:293—299. 

K r i s t i n u s k o n  s a l a i n e n  puoli, kirj. 
A. B. ks tätä. 

Kristitty 
Kristitty maailma pyhittää täten päivän, joka 

jo vanhassa pakanamaailmassa oli merkkipäivä. 
--------- kristittyjen joulu ei ole »kristitty» mis- 
sään mustasukkaisessa merkityksessä. Se on 
koko ks joulu 1906:273—275, 

KRISTITTY PAPPI ARVOSTELEE 
TEOSOFIAA. 

C. S k o v g a a r d - P e t e r s e n :  Kan man 
lefva pä r e l i g i ö s  ö f v e r t r o ?  En bok 
om lifsvärdet i spiritism, teosofi, magi m.m. 
(Saattaako ihminen elää uskonnollisella taika- 
uskolla? Kirja spiritismin, teosofian, magian 
y.m. elämänarvosta.) 

Tanskalaisen papin Skovgaard-Petersenin kir- 
ja on monessa suhteessa ajan merkki, ja tekee 
mieleni lisätä: ilahuttava ajan merkki. Kun 
viime vuosisadalla hyökättiin teosofiaa y.m. 
vastaan, tapahtui se aina siinä mielessä, että 
teosofia tietysti oli humbugia, että H. P. Bla- 
vatsky oli petturi ja että »koko maailma» tä- 
män oikeastaan jo tiesi. Tämmöisessä hengessä 
ovat kirjotetut esim. K. af Geijerstamin »Mo- 
dern Vidskepelse» ja »Den avslöjade Isis» sekä 
V. Solovjoffin »A modern priestess of Isis»; 
niiden tarkotus on silminnähtävästi naurattaa 
yleisöä. Ne herättivät hetkellistä huomiota, 
mutta ovat sittemmin vaipuneet unholaan. Kun 
nyt kaikista hyökkäyksistä huolimatta madame 
Blavatskyn sanat ovat käyneet toteen, että teo- 
sofinen liike yhä vain kasvaisi voimassa ja tie- 
dossa, on semmoinen hyökkäämistäpä toivotta- 
vasti ainiaaksi hylätty. Ainakin on Skovgaard- 
Petersen pääasiallisesti ymmärtänyt, että jos 
mielii vastustaa teosofiaa, on käytettävä toisen- 
 

laisia aseita. Pilkka ei ole paikallaan; sille 
ajattelevat ihmiset kääntävät selkänsä. Ja teo- 
sofian kannattajat, joita tekijä lukee miljoonissa 
(siv. 44), ovat ajattelevaa ja vakavaa väkeä. 
S.-Petersen on sentähden aivan toiselta kan- 
nalta ottanut arvostellakseen teosofiaa. Jos jäl- 
kikaikua vielä on vanhasta hyökkäystavasta, on 
sitä vastoin henki toinen. S.-Petersen tahtoo 
olla rehellinen; hän ei edellytä, että kaikki teo- 
sofit ovat pettureita tai petettyjä, vaan hän ar- 
velee, että ne ovat rehellisiä ihmisiä, jotka hä- 
nen kannaltaan katsoen valitettavasti ovat jou- 
tuneet harhaan. Hän on itse kirkonmiehenä sy- 
västi vakuutettu oman uskonsa ehdottomasta 
totuudesta, olematta silti ahdasmielinen dog- 
matikko, ja hän asettaa itselleen tuon luonnol- 
lisen kysymyksen: voiko ihminen elää ilman 
Kristusta? Hänen sydämensä vastaa hänelle: 
ei voi, ja innokkaana, ihmisystävällisenä mie- 
henä hän ottaa oikein perinpohjin todistaak- 
seen, että ne ihmiset, jotka koettavat elää il- 
man Kristusta, joutuvat ennemmin tai myöhem- 
min haaksirikkoon. Hän suunnittelee suurta 
teosta, jossa puhuu »ihmiskunnasta ilman Kris- 
tusta» ja jonka ensimäinen jakso käsittelee »us- 
konnollisia ihmistyyppejä». Tästä ensimäisestä 
jaksosta on kaksi osaa ilmestynyt: edellinen ar- 
vostelee Goetheä, Franklinia, Rousseauta ja 
Tolstoita (Kan man lefva pä rationalism?), jäl- 
kimäinen on puheenalainen kirja teosofiasta 
j.n.e. Hänen kielensä on vilkasta, jaloa ja tun- 
tehikasta; hänen kirjansa olen lukenut mitä 
suurimmalla mielen kiinnolla. Kerrankin rehel- 
linen ja vakava vihollinen! Vihollinen sem- 
moinen, joka oikeastaan on ystävä, sillä mitä 
hän sanoo teosofiaa vastaan on sitä laatua, että 
jos se olisi totta, mekin teosofeina yhtyisimme 
häneen; missä kohdin hän on mykkä, siinä me- 
kin vaikenemme; ja kumma! missä hän puhuu 
kauniita sanoja totuuden ja oman uskonsa puo- 
lesta, siinä hänellä on meidänkin sydämemme 
puolellaan — mutta me sanomme silloin! nyt 
sinä puhut kuin teosofi! Ja me tarkotamme täl- 
lä lauseellamme jotakin yhtä hyvää ja kiitettä- 
vää kuin jos hän sanoisi jostakin teosofista, että 
hän puhuu kuin oikea kristitty. Sillä kaikkihan 
me rakastamme totuutta ennen muuta? 

S.-Petersen antaa monella sivulla kokonaisen 
esityksen teosofisesta järjestelmästä, kuten hän 
sanoo. Tämä esitys on hyvin tarkasti ja tun- 
nollisesti laadittu, alkaen kolmesta Logoksesta, 
puhuen tasoista ja prinsipeistä ja loppuen nir- 
vanaan. Tämä nyt on teosofien maailmankatso- 
mus, hän sanoo, ja on ikäänkuin hän ihmetel- 
len kysyisi: mitä henkeä tässä on? Mekin lu- 
kiessamme ihmettelemme: onko tämä teosofia? 
Tosin jokainen lause on oikea, mutta tämäkö 
on teosofia? Mekään emme nähneet siinä mi- 
tään henkeä. S.-Petersen oli juuri tehnyt sen, 
josta H. P. Blavatsky varotti: hän oli tehnyt 
teosofiasta järjestelmän — ja järjestelmän, joka 
ei edes huokunut tekijänsä rakkautta. Madame 
Blavatsky ei luonut mitään järjestelmää. Jos 
hänen jälkeensä toinen tai toinen teosofi on 
koettanut luoda yhtenäistä järjestelmää, on tä- 
mä ollut rakkauden työtä, jonka tarkotuksena 
on ollut helpottaa muiden etsijäin tutkimuksia. 
Vaikka    S.-Petersen   sitä   epäilee,   on   olemassa
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eräitä ikuisia teosofisia totuuksia: niitä ovat 
Valkoisen Veljeskunnan eli Mestarien olemassa- 
olo, maailmankaikkeuden äärettömyys ja ikui- 
suus, ihmishengen kuolemattomuus ja ikuinen 
kehitys, jälleensyntyminen, luonnon ja elämän 
lakisiteisyys (karma), ihmisten veljeys, näky- 
mättömän maailman olemassaolo j.n.e. Kaikki 
yksityisseikat astrali- ja muista tasoista, suu- 
rista opettajista, kuten Jeesuksesta y.m., vih- 
kimyksistä ja semmoisista ovat enemmän tai 
vähemmän okkultisia tiedonantoja, joita kenen- 
kään ei tarvitse uskoa ollakseen teosofi ja pyr- 
kiäkseen  jumalalliseen  viisauteen. 

Tekijä ei arvostelekkaan sen laajemmin »teo- 
sofista järjestelmää». Hän tyytyy vain esittä- 
mään sen kaikessa komeudessaan, kylmyydes- 
sään ja kuivuudessaan. Ja sitten hän huudah- 
taa: »Mutta totuudella ei ole sijaa teosofiassa. 
Teosofialla on vain totuuden sirpaleita. Se ei 
ratkaise tärkeintä kaikista arvotuksista: ihmis- 
sydämen arvotusta. Se tuskin osaa selittää 
ihmissydämen janoa jumalaan, ei sen armon- 
huutoa»  (siv. 120) 

Kas siinä koko arvostelun ydinkohta. Teoso- 
fia ei ole totuus, sillä totuus on se, joka ratkai- 
see ihmissydämen arvotuksen, joka selittää ih- 
misen kaihon jumalaan ja hänen armonpyyn- 
tönsä. 

Ihmissydämen arvotus ja kaiho jumalaan! 
Tämä on todella vakava ja tärkeä kysymys. Jos 
ei teosofia voisi sitä tyydyttää, niin saattaisim- 
me todella epäillä jumalallisen viisauden ju- 
malallista totuutta.    Mutta kuinka lienee? 

Meidän pitäisi saada paljon teosofisia tunnus- 
tuskirjoja, tarkotan semmoisia, joissa teosofit 
kertoisivat itsestään ja jumalastaan. Sillä sen 
me tiedämme aivan varmaan, että j u u r i  näi- 
tä i h m i s s y d ä m e n  k y s y m y k s i ä  teo- 
s o f i a s s a  p o h d i t a a n .  Onko ketään, joka 
sitä kieltäisi? Epäilemättä on tuhansia, jotka 
yhdellä äänellä huutavat: me olemme juuri teo- 
sofian avulla löytäneet jumalan! 

Entä ihmissydämen armonpyyntö?! Tekijä sa- 
noo, että se on yleinen inhimillinen piirre, ja 
hän kysyy: »Miksi sukukuntamme paraimmat 
alati rukoilevat, että jumala kääntäisi vihansa 
meistä pois eikä muistaisi syntiämme?» (siv. 
120). Tämä kysymys on kristillinen erehdys. 
Niin eivät sukukuntamme paraimmat ole kysy- 
neet eivätkä kysy. Niin ei voi kysyä toinen 
kuin se, joka edellyttää, että jumala vihaa mei- 
tä syntimme tähden. Niin ei ole kysynyt 
Buddha eikä Zoroaster eikä Laotse. Niin ky- 
syy ainoastaan kristitty teologi ja ihminen, joka 
pelkää jumalaa ja helvettiä. 

Siinä kohden todella meidän jumalamme ja 
herra S.-Petersenin on hieman erilainen. Me 
emme usko vihaan, vaan rakkauteen. Me us- 
komme, että jumala aivan tyynenä katselee 
meidän harha-askeleitamme. Hän tietää, että 
me saamme kärsiä erehdyksistämme ja että me 
kärsimyksistä viisastumme. Meidän jumalamme 
ei vihaa, vaan odottaa. Hän puhuu jokaisen 
ihmisen sydämessä, ja ennen tai myöhään, tässä 
tai jossain tulevassa ruumistuksessa, ihminen 
kuulee hänen äänensä ja kiiruhtaa hänen luok- 
seen. 

Meidän on siis itse asiassa helppo kumota 
S.-Petersenin moitteet ja vastaväitteet. Kaikki 
muu mitä hän sanoo on vähäpätöisempää. Hän 
väittää m.m. että esoteristi kristinuskoa ei ole, 
että teosofian puolelta on historian väärennystä 
puhua salaisista opeista kristinuskon ensi ai- 
koina. Tietysti, sillä tekijä luulee itse olevansa 
kaikista salaisimmassa kristinuskon sopukassa, 
kun hän uskoo, että Kristus tuli maailmaan 
kuollakseen ristillä ihmiskunnan syntien lunas- 
tamiseksi. Tämä on kuitenkin vain erilainen 
tapa lukea evankeliumeja ja tutkia historiaa. 
Tottakai herra S.-Petersen myöntää, että gnos- 
tikoilla oli salaisia oppeja? Mutta gnostikot 
olivat myös ensiajan kristityitä. Vasta myö- 
hempi aika on tuominnut heidät »kerettiläi- 
siksi». Silloin alussa oli aivan monenlaisia kris- 
tillisiä seurakuntia, joista muutamat kehittyi- 
vät kirkoiksi, kun ne möivät itsensä valtiojär- 
jestölle. Ja myöntää S.-Petersen myös, että raa- 
matussa puhutaan »jumalan viisaudesta» ja »sa- 
latusta viisaudesta» ja »salaisuuksista»; — hän 
vain lukee ne sanat omalla tavallaan, teosofia 
omallaan. 

Tekijä on niinikään pahoillaan siitä, että teo- 
sofisten tutkimusten mukaan risti on vanha 
vertauskuva ja niin syvällinen. Hän tahtoisi, 
että risti olisi jonkunmoinen puhtaasti kristilli- 
nen taikakappale, sillä »kuinka risti muuten 
voisi tehdä ihmisestä uuden olennon, niinkuin 
me tiedämme sen tehneen?» hän kysyy, ajatel- 
len kristillisiä kääntymyksiä. Mitä me siihen 
vastaamme?     R i s t i k ö   sen  on  tehnyt? 

Sitten tulee tekijän todistelussa kohta, jossa 
hän iskee kiveen. Hän on nyt saapunut tär- 
keimpään teosofiseen oppiin: oppiin Mestareis- 
ta. Ne ovat vielä tiellä, niistä on pääseminen. 
Mitenkä! Tietysti vanhalla tavalla: niitä ei ole 
olemassa, ne ovat H. P. Blavatskyn keksimiä 
pelättejä. 

Ei sanaakaan siitä, että Mestarein olemassa- 
olo ei ollenkaan riipu madame Blavatskyn to- 
distuksesta yksinomaan. Ei sanaakaan siitä, 
että eversti Olcott, että Annie Besant, että 
C. W. Leadbeater, että A. P. Sinnnett ovat jul- 
kisesti tunnustaneet omasta kokemuksestaan 
tietävänsä, että Mestareita on. Ei sanaakaan 
siitä, että on olemassa kokonainen valiojoukko 
teosofeja, jotka omasta kokemuksestaan tietä- 
vät tämän asian totuuden. 

Mutta ehkei herra S.-Petersen tiedä tästä, 
ehkei hän tiedä, että H. P. Blavatsky ei ollut 
ainoa opetuslapsi. Varmaankaan hän ei tiedä, 
sillä kuinka hän muuten pilaisi kirjaansa ve- 
tämällä esiin vanhat hyökkäykset madame 
Blavatskya vastaan, turvautumalla semmoisiin 
auktoriteteihin kuin K. af Geijerstamiin ja 
V. Solovjoffiin ja Hodgsonin raporttiin? Niitä 
todistuskappaleita ei kukaan asiantuntija pidä 
missään arvossa. Ne on kaikki teosofiselta ta- 
holta todistettu vääriksi, vaikka maailman 
muistissa on paremmin säilynyt itse »skan- 
dali» ja syytös kuin syyttömäksi julistus, jota 
maailma tuskin tunteekaan. 

Vaan jääköön kaikki ne jutut omaan ar- 
voonsa. Kukaan teosofi ei myönnä, että teoso- 
fia mitenkään olisi riippuvainen H. P. Bla- 
vatskyn   hyvästä   tai  huonosta  maineesta.    Jos
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joku ihminen opettaa meitä kirjottamaan ja las- 
kemaan, mitä me siitä välitämme, jos perästä- 
päin  meille  kerrotaan,   että   se  ihminen  olikin 
— oppimaton hutilus? Madame Blavatsky on 
näyttänyt meille, mitä tietä pitkin voimme et- 
siä jumalaa — pitääkö meidän hämmästyä sa- 
nattomiksi, jos yhtäkkiä ruvetaan huutamaan, 
että madame Blavatsky olikin jumalaton pa- 
hantekijä?    Me tiedämme, minkä me tiedämme 
— ja me olemme hänelle velkaa, mitä hänelle 
olemme velkaa. Mutta koska hän on opettanut 
meitä jumalaa etsimään, kuinka hän itse olisi 
jumalaton, ja koska hän on opettanut meitä 
hyvää tekemään, kuinka hän itse olisi pahan- 
tekijä? Tämä on luonnollinen edellytyksemme. 
Mikään pyhimys hän ei ollut, mikään täydelli- 
nen ihminen ei. Ja kiitos jumalan, että totuu- 
den sanoja on saanut lausua ihminen, jolla on 
ollut sydän kuin meillä muillakin! Kiitos ju- 
malan, sillä nyt meidän ei tarvitse kiitollisuu- 
desta ruveta häntä jumaloimaan. 

Kaikista merkillisin puoli S.-Petersenin kir- 
jasta — sekin ajan merkki —on kuitenkin se, 
että tekijä itse myöntää uskovansa sekä spiri- 
tismin että magian ilmiöihin! Hän ei saata tosi- 
asioita kieltää. »Spiritististen ilmiöiden todelli- 
suus on todistettu, hän sanoo (siv. 47), ja sa- 
laisista kyvyistä yleensä hän niinikään lausuu, 
että »niitä todella on ja että ne oman luonteen- 
sa perusteella muodostavat oleellisen puolen 
ihmisen uskonnollisesta luonnosta» (siv. 208). 
Hän tekee myös eron valkoisen ja mustan ma- 
gian välillä ja tulee siihen loppupäätökseen, että 
kaikkia salaisia kykyjä on käytettävä jumalan 
kunniaksi ja että valkoinen magia on näiden 
kykyjen käyttö Jeesuksen Kristuksen yhtey- 
dessä  (siv. 208). Kaikki muu magia on mustaa. 

Epäilemättä. Mekin sanomme, että maagilli- 
sia kykyjä on käytettävä ainoastaan jumalan 
kunniaksi — kaikki muu on mustaa magiaa. 
Niiden voimien käyttö »Jeesuksen Kristuksen 
yhteydessä» on kristilliseltä kannalta katsoen 
aivan oikea tapa ilmaista totuus. Samaten 
buddhalainen sanoisi, että niitä saa käyttää ai- 
noastaan Buddhan yhteydessä. Me sanomme, 
että salaisia kykyjä saa käyttää ainoastaan 
M e s t a r i n s a  luvalla, muuten se on mus- 
taa  magiaa. 

S.-Petersen tuomitsee meitä kaikkia sangen 
ankarasti. Hän sanoo: »Mutta me pistämme 
tyynesti kaikki spiritistit, teosofit ja hermetikot 
samaan pussiin. Kaikki heidän todellinen tai 
luultu seurustelunsa henkien kanssa — »vaina- 
jien», »kaukaisten mestarien» tai »taivaallisten 
haltioiden» kanssa — on todellisuudessa »mus- 
taa magiaa», sillä se on yritystä hallita henkiä 
alistumatta personallisessa uskossa henkien 
herran, Jeesuksen Kristuksen alle»   (siv. 214). 

Hyvin kaunista ja ylösrakentavaa, mutta vä- 
hän ikävä loppupäätös meille teosofeille ja spi- 
ritisteille. Kuitenkin ainoa tapa rehellisen kris- 
tityn, joka ei voi tosiasioita kieltää, pelastua 
pälkähästä, sillä »se joka ei ole minun kanssani, 
se on minua vastaan» on aina ollut kristittyjen 
vanha lempilause. Joko teosofein y.m. täytyy 
olla kadotuksen lapsia tahi — meidän kristin- 
uskomme on erehtynyt. Mutta koska jälkimäi- 
 

nen on mahdottomuus, on edellinen päivän 
selvä totuus. 

Mutta me uskomme, että jumalan salissa on 
sijaa kaikille, sekä kristityille että pakanoille. 
Ellei juuri semmoisina kuin nyt olemme, niin 
ainakin sitten, kun olemme ehtineet »kehittyä» 
ja »tulla täydellisiksi». Älköön tämä loukatko 
kristityitä, jotka uskovat, että he nyt jo Jee- 
suksen armon kautta voivat päästä karitsan yh- 
teyteen. Emme tahdo sitä iloa heiltä kieltää. 
Uskokoot. Me uskomme, ettemme tarvitse ke- 
nenkään ihmisen eikä kenenkään jumalan po- 
jan armoa voidaksemme seistä jumalan edessä. 
Me uskomme, että meidän vaelluksemme juma- 
lan luo on samassa määrin varma, kuin me 
olemme rehellisiä totuuden etsijöitä, vilpittö- 
miä hyvään pyrkijöitä ja himosta vapautuneita 
kauneuden ihailijoita, ja me uskomme, että me 
lähestymme jumalaa samassa määrin kuin me 
palvelemme ja rakastamme häntä hänen omassa 
ihmiskunnassaan ja hänen omassa luonnossaan. 

Ja sentähden me ojennamme veljeskäden kai- 
kille ihmisille, jotka C. Skovgaard-Petersenin 
tavalla koettavat parastaan ja panevat alttiiksi 
koko sydämensä ja koko sielunsa. Inhimillinen 
sydän on aina täynnä kauneutta, kun se perin 
pohjin paljastetaan, ja sentähden meillä sen 
paljastuksista on  ylenmäärin oppimista. 

Kehotamme kaikkia ruotsinkieltä taitavia lu- 
kijoitamme, joilla samalla on sielussaan vanhaa 
vetovoimaa kristinuskoa kohti, tutustumaan 
kirjaan ja asettamaan teosofista vakaumustaan 
koetukselle.   1907:74—77, 

todellinen kristitty ja samalla ks esoterismi 
1909:3—4, 

K r i s t i t t y  on se, joka t e k e e ,  mitä 
J u m a l a  on k ä s k e n y t  K r i s t u k s e n  
suun k a u t t a ,  ks lasten osasto 1909:198— 
200, 

Olemmeko kristityitä? Ehkä »kristityitä», 
muttei Jeesuksen Kristuksen seuraajia, ks Jee- 
sus Kristus  1909 joulul: 2—3, 

Kauas ovat meidän aikamme kristityt eksy- 
neet totuudesta ja Mestarinsa oikeasta opista, 
mikäli sotaa puolustavat ja sotaonnea rukoile- 
vat Jumalalta, jota on kutsuttu rauhan ruhti- 
naaksi,   ks rauha   1910:328, 

Otaksun, että joskus olette ollut uskovainen, 
s.o. kristitty sanan jokapäiväisessä merkityk- 
sessä,   ks hyöty  1911:50—54, 

ks  maailmanuskonto   1912:30—31, 
kristitty käsitys kaidasta tiestä, ks Kaita tie 

1916:151—154, 
Eräs Tietäjän lukija, joka nimittää itseään 

»kristityksi», on lähettänyt toimitukselle pari 
kysymystä vastattavaksi. Niistä ensimäinen 
kuuluu: 

»Teosofisen Seuran tarkotus määritellään sen 
sääntöjen 2 §:ssä, jossa sanotaan sen olevan 
(seuraa kolme  tunnettua   ohjelmapykälää). 

»Tämän mukaan voisi siis Teosofiseen Seu- 
raan kuulua kuka tahansa, koskapa harva ih- 
minen lienee, joka ei tahtoisi harrastaa edellä 
siteerattuja asioita. Mutta kun lukee Tietäjää 
ja Teosofisen Seuran kustannustuotteita, niin jo 
ensi silmäyksellä saa kristitty todellisen kam- 
mon  niihin.    Niissä  nimittäin  puhutaan  kohta
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ja miltei joka paikassa jälleensyntymisestä ai- 
van kuin todistettuna ja luonnollisena asiana, 
vaikkei missään kohti ole pystytty edes toden- 
näköisillä syillä sitä todistamaan. Samoin ilme- 
nee niissä erityinen Buddhan opin umpimäh- 
käinen ihailu. Käytännössä on teosofia samaa 
kuin buddhalaisuus, ja luulenpa, että naurettai- 
siin, jos sanoisi olevansa teosofi eikä uskovansa 
jälleensyntymistä. Eikö siis näin ollen olisi joko 
pantava Seuran sääntöihin selvä määräys, että 
Teosofisen Seuran jäsenen tulee kannattaa 
Buddhan oppia ja uskoa jälleensyntymiseen, 
tahi sitten jätettävä Tietäjässä ja seuran kir- 
jallisuudessa tuo jankutus jälleensyntymisestä 
ja Buddhan opin erikoisesta ihailusta kokonaan 
pois? Sillä eihän ole sääntöjen edellyttämää 
puolueetonta tutkimista sellainen, että yksi us- 
konto asetetaan toisen edelle ja jälleensynty- 
minen, jota ei nimeksikään ole pystytty todis- 
tamaan, umpimähkäisesti selitetään todeksi 
asiaksi.» 

Teosofiseen Seuraan voi todella kuulua kuka 
tahansa, joka hyväksyy Seuran tarkotuksen ja 
tahtoo toteuttaa yleisen veljeyden ensimäistä 
vaatimusta: yleistä suvaitsevaisuutta. Mutta 
yleinen suvaitsevaisuus on vaikea asia sille, joka 
ei ole ennakkoluuloton totuudenetsijä. Sentäh- 
den on myös Seuran mottona: totuus on kor- 
kein uskonto. Jos joku epäjumalamme — kut- 
sukaamme häntä vaikkapa Kristukseksi tai 
Buddhaksi — on meille rakkaampi kuin totuus, 
silloin emme vielä kykene siihen älylliseen su- 
vaitsevaisuuteen, jonka pohjana on rakkaus to- 
tuuteen. 

»Kristitty» sanoo, että häntä »ensi silmäyk- 
sellä kammottaa» tuo teosofisessa kirjallisuu- 
dessa alati uudistuva »jankutus» jälleensynty- 
misestä. Mutta minun tekisi mieleni kysyä: 
miksi? Senkötähden, että buddhanopissa pu- 
hutaan jälleensyntymisestä? Arvatenkin sen- 
tähden, »Kristityn» mielestä jälleensyntymis- 
oppi on »buddhalainen», ja siinä hyvä: se jo 
leimaa   koko  opin  vastenmieliseksi. 

Eikö »kristitty» siis ole huomannut, että teo- 
sofisessa kirjallisuudessa ei esitetä jälleensyn- 
tymistä buddhalaisena oppina, ei puolusteta 
sitä, sentähden että se on buddhalainen? Eikö 
»kristitty» ole huomannut, että teosofia puhuu 
jälleensyntymisestä ja puolustaa sitä, sentähden 
että jälleensyntyminen — teosofian mukaan — 
on tosiasia luonnossa? Mitä jumalallisella vii- 
saudella on tekemistä buddhanopin enemmän 
kuin kristinopinkaan kanssa? Jumalallinen vii- 
saus on tutkinut luontoa ja elämää, se on teh- 
nyt havaintojaan asian todellisesta kulusta, — 
mitä sitä liikuttaa, enemmän kuin muutakaan 
tiedettä, uskotaanko sen tutkimuksiin vaiko ei? 
Se lepää luonnon ja totuuden helmassa ja odot- 
taa  aikaansa. 

Mutta »kristitty» ehkä myöntääkin, että teo- 
sofian kannalta jälleensyntyminen on luonnon 
tosiasia, koska hän on pahoillaan siitä, että teo- 
sofinen kirjallisuus ei todista jälleensyntymis- 
opin totuutta,  ei  »nimeksikään.» 

Minun silmissäni taas teosofinen kirjallisuus 
todistaa jälleensyntymisen todeksi niin hyvin 
kuin sitä saattaa tehdä nykyhetkellä. Mitenkä 
yleensä  totuutta  voi  todistaa?     Mitenkä  todis- 
 

tamme pimeässä kellarissa istuvalle, että päivä 
on ulkona? Avaamalla luukun tai oven ja huu- 
tamalla: tule tänne ja katso! Samalla tavalla 
jälleensyntymisen lopullinen yksilökohtainen 
todistus on siinä, että ihmisessä itsessään herää 
muisto hänen omasta menneisyydestään. Kun 
se muisto herää, silloin ihminen näkee. Mutta 
ennen sen päivän nousua — paljon ennen — 
ihminen voi tulla järjessään vakuutetuksi siitä, 
että jälleensyntyminen on luonnon välttämättö- 
myys. Puhumattakaan positiivisista perusteis- 
ta, joita teosofinen kirjallisuus esittää, hän heti 
sanoo itselleen näin: 

Mitä me oikeastaan tiedämme ja voimme to- 
distaa? Voimmeko todistaa, että elämme vain 
tämän yhden kerran? Voimmeko todistaa, että 
elämämme alkaa syntymästä ja loppuu kuole- 
maan? Tai voimmeko todistaa, että kuoleman 
jälkeen odottaa meitä joko iankaikkinen autuus 
tai iankaikkinen kadotus? 

Jos tähän väitetään, että kaiken todennäköi- 
syyden mukaan meillä ei ole muuta kuin tämä 
yksi maallinen elämämme, vastaamme taas, että 
mikään todistus ei ole niin pettävä kuin toden- 
näköisyyden. Aurinkokin kiertää näennäisesti 
maapalloa ja hukkuu illalla avaruuden mereen, 
mutta mene ja väitä astronomille, että niin to- 
dellisuudessa tapahtuu! Kristillinen kirkko us- 
koi niin keskiajalla ja opetti sitä autuudenop- 
pina, mutta on myöhemmin ollut pakotettu not- 
kistamaan polvensa tieteen paljastaman totuu- 
den edessä. Varokoon nyt jokainen kristitty 
ettei hänen kiihkoisa uskonsa yhteen ainoaan 
maalliseen elämään muodostu samanlaiseksi 
kompastuskiveksi, johon hänen autuudenus- 
konsa kerran pirstautuu! 

Ja minkätähden taas ikuinen kadotus olisi 
puolueettomalle ajatukselle mieluisampi käsite 
kuin ikuinen kehitys? Minun mielestäni ikui- 
nen piina on mahdoton käsittää järjelle, puhu- 
mattakaan siitä, että siihen ajatukseen sisältyy 
julmuus niin pirullinen, että uskon koko aja- 
tuksen jonkun sairaan ihmisen keksimäksi mie- 
luummin kuin rakkautta uhkuvan Jumalan. 
Niinkuin se muuten onkin. 

Jos taas emme usko kadotukseen, täytyy mei- 
dän uskoa kehitykseen, jota ilman »iankaikki- 
nen elämäkin» olisi sangen tyhjä ja sisällötön. 
Mutta jos uskomme kehitykseen, miksi emme 
silloin uskoisi jälleensyntymiseen? Minkätäh- 
den olisi vastenmielisempää tai hullumpaa us- 
koa uuteen ruumistumiseen kuin vain haudan- 
takaiseen kehitykseen? Sanoihan Jeesuskin, 
että Johannes kastaja oli se Elias, jonka tule- 
man piti. 

Mitä taas kysymykseen buddhanuskon ihai- 
lusta tulee, en osaa siihen mitään vastata. Minä 
en ole sitä ihailua teosofisessa kirjallisuudessa 
tavannut. Itse ihailen kaikkia viisaita ja tie- 
täjiä, Buddhaa niinkuin Kristusta, ja jos sydä- 
meni heikkoudessa rakastaisin jotakuta vapah- 
tajaa enemmän kuin toisia, olisi se juuri Kris- 
tusta. Missä minä olen Buddhasta kirjottanut? 
»Suuret uskonnot» kirjassani ja ohimennen jois- 
sain toisissa. Mutta Jeesuksesta olen julkaissut 
eri teoksen ja rakkauteni häntä kohtaan pilkis- 
tää kyllä muuallakin näkyviin. Vaan mitä minä 
itsestäni puhun?  Toisetkin  teosofiset kirjailijat
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puhuvat yleensä enemmän kristinuskosta kuin 
muista uskonnoista. (Kts. esim. Mrs. Besantin 
»Kristinuskon salainen puoli», V. H. V:n kirjoja 
j.n.e.) 

»Kristityn»  toinen kysymys kuuluu näin: 
»Tietäjän lokakuun vihossa kertoo naimisissa 

oleva mies ja usean lapsen isä taloudenhoita- 
jattarensa kuolleen, jonka kanssa sanoo hänellä 
olevan 3 lasta. Tämän taloudenhoitajattarensa 
sanoo hän uskovansa tapaavansa vielä »uudessa 
ruumistumisessa». Kun minä ja varmaan moni 
muu ei ole voinut ymmärtää, mikä on ollut sa- 
notun kirjotuksen tarkotus, niin sallittanee ky- 
syä: onko sanottu kirjotus julkaistu siinä tar- 
kotuksessa, että n.s. vapaa rakkaus on hyväk- 
syttävää perheellisellekin miehelle ja oikein 
sanomalehteen painettavan arvoista, esimerkiksi 
ja opetukseksi toisillekin teosofeille? Sivistys- 
maiden rikoslait säätävät sellaisesta rangais- 
tusta — Indian rikoslakia en tunne, — mutta us- 
kon, että Buddhakin kääntäisi kylkeään hau- 
dassaan, jos tietäisi, mitä kaikkea hänen oppinsa 
nimessä saatetaan harjottaa. Perhekäsite on yh- 
teiskuntarakennuksen vankin pohja, ja onneksi 
meillä jalkavaimojärjestelmä ei ole saanut jul- 
kista kannatusta muussa kuin teosofisessa sano- 
malehdessä.   K r i s t i t t y . »  

Tässä kysymyksessä en toimittajana voi muu- 
ta kuin kohteliaimmin pyytää anteeksi, että Tie- 
täjä on loukannut »kristityn» pyhimpiä tunteita. 
»Julkiseen sanomalehteen» pujahtaa tietysti sil- 
loin tällöin semmoista, joka loukkaa toisen tai 
toisen lukijan tunteita. »Aate» on Tietäjän 
vanha avustaja ja hän ansaitsee kaikkea kun- 
nioitusta ja kiitollisuutta Tietäjän puolelta. Kun 
surun häntä kohdatessa häntä lohdutti kertoa 
siitä toisille, olisiko Tietäjän pitänyt sulkea hä- 
neltä palstojaan? 

Muuten en parhaimmallakaan tahdollani osaa 
asettua samalle kannalle kuin »kristitty». Hä- 
nen näkökannastaan tuoksahtaa vastaani sitä 
tuomitsevaisuutta ja suvaitsemattomuutta, josta 
Kristus meitä varotti. Mutta Tietäjän tarko- 
tuksena ei ole katsella ihmisiä yhteiskunnan jä- 
seninä, vaan ihmisinä. Ei totuus ole tullut loh- 
duttamaan ja valaisemaan meitä pappeina, tuo- 
mareina, opettajina, kauppiaina, virkamiehinä, 
vaan ihmisinä. Ihmisinä meillä on todelliset 
tuskamme ja murheemme ja ihmisinä me kai- 
paamme lohdutusta ja ohjausta. Minkätähden 
me siis tuomitsemalla ja arvostelemalla toisiam- 
me lisäisimme toistemme taakkaa? Siinäkö vel- 
jesrakkaus ilmenee? Kyllä meidän todella pi- 
täisi olla itse »ilman syntiä», että meillä olisi 
näennäistäkään oikeutta heittää ensimäinen 
kivi! 

Ja kuinka vanhurskaita me saatamme olla ar- 
vosteluissamme! Voisi todella luulla, että kris- 
tikuntamme on mallikelpoinen siveellisesti, että 
sen lait ovat viisaita ja vanhurskaita ja että 
niitä pelolla ja kunnioituksella noudatetaan. 
Voisi niin luulla, ellei tietäisi ja näkisi, kuinka 
päinvastainen on todellisuus. Kyllä minun ko- 
kemukseni on, että ne ihmiset, joille toiset sor- 
mea näyttävät, jotka maineensa puolesta ovat 
suhteessa tai toisessa »epäsiveellisiä», useinkin 
ovat pohjaltaan ja todellisuudessa monta vertaa 
 

puhdassydämisempiä ja siveellisempiä kuin hei- 
dän tuomarinsa ja panettelijansa. 

Näitä sanojani ei nyt arv. »kristityn» enem- 
män kuin kenenkään muunkaan pidä käsittää 
niin, että muka puolustan »epäsiveellisyyttä» tai 
»jalkavaimojärjestelmää», käyttääkseni »kristi- 
tyn» sanaa. En puoliista mitään teoriaa, puolus- 
tan vain ihmisiä. Omia haaveitani rakkaudesta 
ja avioliitosta olen kyllä silloin tällöin esittä- 
nyt, ja että ne haaveet siveellisissä vaatimuk- 
sissaan tähtäävät korkealle, lienee lukijoilleni 
tuttua. Mutta haaveet ovat haaveita ja ihmiset 
ihmisiä. On hyvä haaveilla, mutta hyvä ei ole 
ummistaa silmiään elävälle todellisuudelle. Se 
joka vain pilviä tähystää, ei osaa rakastaa ih- 
misiä maan päällä. Mutta meidän sydämemme 
on oleva hellä ihmisille heidän heikkouksissaan 
(meidän heikkouksissamme) — silloin ihanne- 
kin kuvastuu elävämpänä kyyneltyneelle kat- 
seellemme.   1917:3—7, 

Uskon, että varsinkin meille kristityille teo- 
sofeille on ks tunnustus 1918:166—167, marttyy- 
rit  1920:3—6, Jeesus  1921:67, 

tosi kristityn tulee seurata Jeesuksen käskyjä 
sotakysymyksessäkin ks sota 1922:164—165, sota 
1924:2—4, 

kristityt eivät olleet valmiit tekemään lippu- 
valaa, ks Kristinusko ja 1927:394, 

että kristityt valtiot kieltäytyisivät sotimasta 
keskenään,   ks Europa 1928:10—13, 

Ah, missä ovat kristityt, missä Jeesuksen seu- 
raajat?   ks  Jouluyö  1931:339. 

Kristologia 
Meidän kristillinen teologiamme tuntee liian 

vähän oppia Kristuksesta — todellista kristolo- 
giaa eli kristosofiaa  ks H. P. B. 1931:38—40, 

Kristosofia 
ks P. E. XII C h r i s t o s o p h i a  
Uusi vuosi alkaa pian, ja kun Ruusu-Ristin 
toimittajana tähtään katseeni eteenpäin, kysyen 
itseltäni, mitä menestymisen mahdollisuuksia on 
aikakauslehdellämme ja seurallamme ensi vuo- 
den aikana ja samalla muistellen menneitä ai- 
koja voidakseni entisten tosiseikkojen perus- 
teella tehdä johtopäätöksiä tulevaisuudesta, sil- 
loin täyttyy mieleni ilolla ja rauhalla ja luotta- 
muksella vastaan omaan kysymykseeni: ei ole 
turha Suomessa ja suomenkielellä se työ, mikä 
tehdään teosofisen elämänymmärryksen ja kris- 
tosofisen elämän puolesta, sillä vuosi vuodelta 
se kantaa rikkaampia hedelmiä. 

Kuinka oli esim. viisitoista vuotta sitten? Sil- 
loin aikakauslehteni ilmestyi »Tietäjän» nimellä 
neljännellä vuosikerrallaan, saavuttaen tuskin 
tuhat tilaajaa, vaikka se oli ainoa teosofinen 
lehti suomen kielellä. Nyt tällä hetkellä on 
olemassa — paitsi Tietäjää eli Ruusu-Ristiä — 
ainakin neljä lehteä, joilla on samansuuntainen 
ja samanhenkinen ohjelma: »Teosofi», »Antro- 
posofia», »Yhteisvapaamuurari» ja »Ihminen». 
Kaikki neljä ovat ansiokkaasti ja pirteästi toi- 
mitettuja, kaikki sisältävät kirjoituksia, joita 
elähyttää teosofinen maailmankatsomus, s.o. 
pyrkimys totuuteen ja ihmisten veljeyteen, 
kaikki kilpailevat jalosti keskenään tarjotak- 
seen lukijoilleen parasta mitä saattavat ja tie- 
tävät. 
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Entä seurat? Viisitoista vuotta sitten oli Teo- 
sofinen Seura ainoa joka toimi Suomessa. Sen 
parista sadasta jäsenestä oli toinen puoli Hel- 
singissä, ja näillä oli vuokrattuna huoneusto, 
jossa pidettiin esitelmiä ja kokouksia ja josta 
lähetettiin kirjoja ja lehtiä ympäri Suomen. Nyt 
tällä hetkellä toimii Suomessa — paitsi Ruusu- 
Risti-seuraa — ainakin neljä teosofishenkistä 
yhdistystä pesäpaikkoineen Helsingissä: Suo- 
men Teosofinen Seura, Antroposofinen Seura, 
Yleinen Veljeys, Yhteisvapaamuurarius. Suo- 
men T. S:lla on Helsingissä oma talo, toisilla 
omat vuokrahuoneustonsa. Voiko väittää, ettei 
teosofinen liike ole kasvanut, laajentunut ja 
voimistunut? 

Kaikilla seuroilla on jäsenensä, kaikilla aika- 
kauslehdillä tilaajansa ja lukijansa. Jos on 
niitä, jotka kuuluvat pariin, kolmeen seuraan 
tai lukevat pari, kolme lehteä, ovat varmasti 
useimmat vain yhden seuran tai yhden lehden 
kannattajia. Täten täytyy aktiivisten teosofis- 
ten henkilöiden lukumäärä olla melkoisen suuri, 
sillä jokaisen seuran jäsenistö luettanee sa- 
doissa, ja lehtien tilaajia on varmasti yhteensä 
vielä paljon enemmän. 

Ruusu-Risti-seuralla yksin on tällä hetkellä 
kaksi kertaa enemmän jäseniä kuin Suomen 
Teosofisella Seuralla viisitoista vuotta sitten, ja 
Ruusu-Risti-lehdelläkin on enemmän tilaajia 
nyt kuin Tietäjällä silloin. Mitä syytä meillä 
siis olisi huolehtia tulevaisuudesta? Teosofian 
sanoma on yhtä tuore tänään kuin viisitoista 
vuotta sitten. Suomen kansa on yhtä paljon 
sen tarpeessa tänään kuin silloin, — ei, Suomen 
kansa kaipaa totuuden sanomaa vielä syvemmin 
ja vielä tuntuvammin nyt kuin ennen. Teh- 
käämme siis jokainen väsymättä työtä teosofian 
ja kristosofian puolesta. Levittäkäämme Ruusu- 
Risti-aatteita, Ruusu-Risti-elämää ja Ruusu- 
Risti-kirjallisuutta, tehkäämme voitavamme 
Ruusu-Risti-lehtemme leviämiseksi niin laajoi- 
hin piireihin kuin mahdollista. 

Tämän marraskuun numeron mukana jaetaan 
tavanmukainen tilauslista ja sitäpaitsi tilaus- 
kortti niiden käytettäväksi, jotka tahtovat 
hankkia itselleen jonkun uuden kirjamme, sa- 
malla kun oman tilauksensa uudistavat. Tilaus- 
lista on niitä ystäviämme varten, jotka kerää- 
vät useampia tilauksia. Koska tammikuussa 
taas aiomme lähettää Ruusu-Ristin 52:— mar- 
kan etuannilla niille, jotka eivät sitä ennen ole 
tilaustaan uudistaneet, pyydän ja toivon, että 
ne lukijat, jotka mahdollisesti eivät halua 
Ruusu-Ristiä vuodeksi 1924, ajoissa ilmoittaisi- 
vat asiasta minulle.   1923:323—324, 

Olen toisin sanoen aina ollut kristosofi, ks 
P. E. XII 1923:364—265, 

nykyajan teosofin ja kristosofin havaintoja ja 
kokemuksia, ks J. R. H. Isä Aabraham 1925: 
192, 

Ainakaan hänellä ei näytä olevan tietoa siitä 
teosofiasta, jota joskus olemme nimittäneet 
kristosofiaksi.   ks materialismi 1926:38, 

Tätä oikeaa elämänymmärrystä nimitämme 
teosofiaksi, välistä kiinteämmin Ruusu-Ristin 
teosofiaksi eli kristosofiaksi. ks politiikka 1929: 
94—95, 

Nimittäisitte oman löytönne vaikkapa kristo-

sofiaksi, jota nimeä jo olette käyttänytkin, ks 
Kristus 1929:137—141, 
kristologiaa eli kristosofiaa ks H. P. B. 1931: 

38—40. 
lähellä Ruusu-Ristin kristosofiaa, ks Karadja, 

Mary   1931:41. 
Kristus 
kosmillinen, mystillinen, kosmillismystillinen, 

Kristusprinsiippi, ks myös Jeesus Kristus 
Kristuksen salaperäinen elämä ks tasa-arvoi- 

suus  1905:98,   1906:39,  73,  112,  114, 
Se Kristus, jonka edeltä he pakenivat, oli va- 

lepukuinen sortaja, ks Kansallinen kulttuuri 
1906:191—192, 

neitsyeelliseksi puhdistetussa sielussaan syn- 
tyy jumalallinen Kristuslapsi. ks Joulu 1906: 
275, 

jos esim. kristusihminen menisi aseelliseen 
taisteluun »vihollisia» vastaan? ks isänmaa 
1907:24, 

saavuttaneet kristusihmisen kehitysasteen ks 
jälleensynt.  1907:49, 

Kys. Miksi Kristus, jos hän kerran on ai- 
noastaan jumalaksi tullut ihminen, sanoo: »Joka 
uskoo Pojan päälle, hänellä on iankaikkinen 
elämä, mutta joka ei usko Pojan päälle, ei hä- 
nen pidä elämätä näkemän, mutta jumalan viha 
pysyy hänen päällänsä.» (Joh. III, 36)? Eikö 
tämä ole selvä kehotus uskomaan Kristuksen 
jumaluuteen? , 

Vast. Epäilemättä, sillä Kristus on »jumalan 
poika», joka asuu jokaisen ihmisen hengessä. 
Siihen, jumalan poikaan täytyy ihmisen uskoa, 
jos hän tahtoo vapautua pahasta ja kärsimyk- 
sestä, s.o. »jumalan vihasta» eli Karman laista 
ja jälleensyntymisen pakosta, mutta meidän tu- 
lee muistaa, voidaksemme ymmärtää raamattua 
oikein, että Kristus ei ole samaa kuin Jeesus. 
Jeesus oli ihmisen nimi ja häntä »kutsuttiin 
Kristukseksi» (Matt. I, 16) sentähden, että hän 
oli kasvattanut itsestään personallisuuden, jonka 
avulla ja kautta »jumalan poika» eli Kristus 
saattoi ilmetä.   1907:114, 

»Kristuksen veri»?  ks veri  1907:140, 
kunnes Kristushenki kasvaa hänessä niin elä- 

väksi,  että ks totuus   1907:165, 
»Kristuksen toisesta tulemisesta», ks maail- 

manloppu  1907:182, 
Mikä sitten on »Kristuksen sovinto»? ks veri 

1907:183—184,  A.  B.   1907:239—241, 

KRISTUKSEN  SYNTYMÄ. 

Kristitty maailma laskee niin ja niin monta 
vuotta Kristuksen syntymän jälkeen ja joka 
vuosi se viettää joulujuhlaansa tämän merkilli- 
sen syntymän muistoksi. 

Totta on, että meidän kristittyjen suuri opet- 
taja ja vapahtaja Jeesus eli pari tuhatta vuotta 
sitten, ja kiitettävän kaunista on, että maailma 
edes kerran vuodessa pysähtyy touhussaan ja 
muistelee sivistyksensä suurta  henkistä luojaa. 

Mutta tämä on kuitenkin kaikki ulkonaista, se 
on salaisuuden katselemista sokealla silmällä. 
Kristuksen syntymä on mysterio, ja mysteriot 
eivät kuulu aikaan, vaan iankaikkisuuteen, niitä
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ei rajota paikka, vaan ne ovat kaikkiallisia, pai- 
kallisuudesta  riippumattomia. 

Mikä on Kristuksen syntymän mysterio? 
Jeesus oli ihminen kuin me ja kuitenkin hän 

oli meistä erilainen. Ei hän ollut meistä erilai- 
nen sillä tavalla, että hän olisi ollut jumala, 
joka astui alas maan päälle, ja me kuolevaisia 
syntisiä. Vaan sillä tavalla hän oli meistä eri- 
lainen, että hän oli meitä ylempänä, kehityk- 
sessä meitä edempänä, hengessä meidän her- 
ramme. 

Me olemme kaikki jumalia. Sen hän sanoi 
itse. Me olemme kaikki taivaasta astuneet alas 
maan päälle. Me emme ole kuolevaisia synti- 
siä, vaan kuolemattomia jumalia. Mutta me 
emme ole Jumalan poikia, niinkuin Jeesus oli. 
Sillä me emme tunne Isäämme niinkuin hän 
tunsi. 

Sillä tavalla hän oli meitä ylempänä, että hän 
oli tietoisessa yhteydessä Isän kanssa. 

Ja tämä on nyt Kristuksen salaisuus. Sillä 
Kristus  on  Jumalan poika. 

Kristus merkitsee »voideltu». Kristus on ku- 
ningas. Kristus on se kuninkaaksi voideltu 
henki, joka asuu jokaisessa ihmisessä, vaikka 
ihminen ei sitä tunne, se valo, joka valaisee jo- 
kaisen ihmisen, joka maan päälle syntyy, vaik- 
kei ihminen sitä valoa näe. Mutta se valo on 
Isästä. 

Jeesuksessa Kristus oli elävä. Sentähden Jee- 
susta kutsuttiin Kristukseksi. Ja kun Kristus 
oli hänessä elävä, hän tunsi Isän. Sillä ainoas- 
taan se, joka pojan tuntee, tuntee Isän. 

Kristus on Isän Jumalan iankaikkinen poika, 
mutta kerran Kristus syntyy joka ihmisen sie- 
lussa. 

Koska se tapahtuu? 
Silloin kun ihmisen sielusta tulee äiti, joka 

voi pojan synnyttää. Mutta äitiys ei ole kenen- 
kään sielusta kaukana. 

Äiti rakastaa. 
Ihmisen sielukin rakastaa. Kun ihminen sy- 

ventyy sieluunsa, hän huomaa rakastavansa. 
Ketä? Kaikkia. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä 
veljinään, kaikkia eläimiä lapsinaan, kaikkia 
kasveja ja koko luontoa holhokkeinaan. Mutta 
tämä rakkaus on niin syvällä, niin syvällä, ettei 
hän uskalla siihen  heittäytyä. 

Äiti kunnioittaa. 
Ihmisen sielukin kunnioittaa. Kaikkea jaloa 

ja suurta, kaikkea totuutta, niitä kaikkia, jotka 
ovat luona Jumalan, se kunnioittaa. Se kun- 
nioittaa eikä epäile. Ei ihminen sielunsa sy- 
vimmässä epäile Jumalaa. Eikä hän epäile, 
että niitä on, jotka Jumalan tuntevat. 

Äiti on puhdas. 
Ihmisen sielukin on puhdas. Polvillaan se on 

puhtauden edessä ja käsiään se rukoillen ojen- 
taa puhtautta kohti. Sen silmissä on kyynel, 
sillä syntiä tekee ihminen omaa puhtauttaan 
vastaan, mutta kuitenkin hän näkee, että sie- 
lunsa  sisin salaisuus  on puhtaus. 

Rakkaus,  kunnioitus ja puhtaus. 
Siis ollos äiti, oi sielu, että pojan voisit syn- 

nyttää. Sillä nähnyt olet näyssä pojan ja Ju- 
malan sanansaattaja on sinulle ilmottanut, että 
synnyttämään tulet. 

Muistatko? Sinussa oli kaikki hiljaista ja ym- 
pärilläsi vallitsi äänettömyys. Ei yksikään himo 
eikä halu puhunut sinun sisälläsi eikä yksikään 
ajatus nostanut päätään sinun puhtautesi hiljai- 
suudessa. Ja silloin näit pojan ja kuulit hänen 
äänensä. 

Sydämesi ruusulehdillä hän seisoi ja hänen 
hohtavat jalkansa uppoutuivat syntien syvyy- 
teen, mutta sydämesi täytti koko maailman. 
Korkeana ja valkoisena hän seisoi ja hänen vaa- 
leat vakavat kasvonsa olivat kääntyneet tai- 
vasta kohti, Isää kohti. Niiden ilme oli sano- 
mattomasti rauhallinen ja povellaan oli kan- 
tele. 

Ja hän soitti. Ja koko avaruus täyttyi hänen 
soitollaan, ja hiljainen, hiljainen riemu hiipi 
sinuun, oi sielu. Valo levisi hänestä ja sopu- 
sointu, ja pimeys pakeni ja synti sortui ja kaik- 
ki paha  karkkosi. 

Sinä polvistuit sielu, ja palvelit. Ja äänettö- 
mänä kuiskasit: Siunattu hän, joka tulee Her- 
ran nimeen. Mutta pojan ääni kuului ja hänen 
soittonsa ääni ja maat ja taivaat vavahtelivat, 
mutta sinä peitit silmäsi, oi sielu. Sillä et voi- 
nut kestää hänen sanojensa mahtia etkä hänen 
katseensa majesteettia. 

Gl o r ia  in a l t i ss imis  Deo et in terra pax 
hominibus  bonae voluntatis! 

Vieläkö epäilet, sielu? Et epäile, sillä olet äi- 
diksi kutsuttu. Poika sinua odottaa. Katso, 
pian joutuu aika, että sinun tulee synnyttää. 
Valmistu joulusi iloa vastaanottamaan. 

Tämä on nyt Kristuksen syntymän salaisuus. 
Tämä on mystikon jouluilo. Sen mysterion ym- 
märtävät ainoastaan ne, joidenka sielu alkaa äi- 
distyä. Mutta jokaisen ihmisen sielu on tuleva 
äidiksi, joka Jumalan pojan synnyttää. 
1907:256—257, 

[*P. E. on julkaissut tämän saman art. 1909 
joulul: 6—7, alkaen lauseesta: »Ja tämä on nyt 
Kristuksen salaisuus». Ja toisen kerran 1926: 
308—310 art. »Joulukellojen soidessa» alkaen 
lauseesta: »Mikä on Kristuksen syntymän mys- 
terio?» — Edellisessä toisinnossa on hän käyt- 
tänyt useissa kohdin pientä alkukirjainta Ju- 
mala- ja Isä-sanoissa, poiketen täten ylläole- 
vasta tekstistä; jälkimäisessä toisinnossa hän 
taas tarkoin on seurannut ylläolevaa muuttaen 
vain sanan kutsuttiin sanaksi sanotaan ja lisä- 
ten ilmottanut-verbiin i:n.] 

Tämä nimitys Kristus eli voideltu oli nimit- 
täin Vihityn Mestarin kunnianimi, ks apostolit 
1907:273, Tietäjä  1908:8—9, 

Kristuksen ruumista ja verta ks sakramentti 
1908:123, 

vaan Kristus-ihminen on sellainen, joka osaa 
elää. Ja hänen elämänsä on ainaista työtä, suu- 
renmoista jumalallista työtä, ks Usko ja teot 
1908:130—135, 

Kys. Mitä tarkottaa Jeesus sanoilla: »hyvä 
paimen antaa henkensä lammasten edestä» ja 
»panen henkeni lammasten edestä». (Joh. X, 
11 ja 15)? 

Vast. Jeesus puhuu tietysti Kristuksesta, ei 
omasta personastaan. Ja kuka Kristus on? Se 
on  »Kristus meissä»,  jumalan voima  ihmisessä



Kristus — 194 — Kristus 
 
ätmä-buddhi, veljesrakkaus ja totuuden näke- 
mys. Asettakaa esim. sana »veljesrakkaus» 
minä-sanan paikalle, niin ymmärrätte »Veljes- 
rakkaus on totinen ovi» j.n.e. 1908:185, 

»Kristus meissä»  ks neitsyt 1908:250, 
Kristus on hänessä syntynyt ja ks karma 1908: 

336—337, 
Kuinka vähän on niitä, jotka todella kulkevat 

Kristuksen jäljissä!   ks esoterismi  1909:3—4, 
Ihmiset eivät ymmärtäneet Kristusta, kun 

Hän opetti heille Jumalasta. Sentähden ks las- 
ten osasto  1909:133, 

Mikä sitten on »Kristuksen» mysteriomerki- 
tys?   ks usko 1909:138, 

Välttämätön ehto on sentähden, että ihminen 
uskoo ja luottaa Kristukseen mystillisesti pu- 
huen, siis Jumalan läsnäoloon ihmisen hengessä, 
ks ajatus 1909:139, 

Kristus on ne [*käskyt] antanut, ks lapsi 
1909:198—200, 

Kristuksen pitää siis tulla eläväksi jokaisessa, 
ks Herran  sanoja 1909:204, 

Ja tietysti se erehtyy, joka odottaa Kristus- 
ihmisen täydellisyyttä niiltä, jotka henkisesti 
vielä ovat kapalolapsia, ks veljeys 1909:206— 
208, 

Eikö Kristus neuvonut meitä olemaan iloisen 
näköisiä, silloin kun paastoomme? ks ilo 1909: 
266, 

SALAINEN KRISTUS. 
Pukekaa päällenne   Kristus. 

A p o s t o l i   P a a v a l i .  
Jeesuksesta sanottiin, että hän kutsuttiin 

Kristukseksi. Eikö Kristus siis ollut hänen oma, 
yksityinen ristimänimensä? Ei. Sana Kristus 
merkitsee voideltu, Jeesus Kristus merkitsee 
Jeesus voideltu. 

Evankeliumin mukaan Jeesus oli »voideltu». 
Ketä vanhoina aikoina voideltiin? Kuninkaita 
ja ylimmäisiä pappeja. Kristus oli vanha mys- 
terionimitys, joka annettiin ihmiselle, kun hän 
oli saavuttanut inhimillisen täydellisyyden ja 
yhteyden Jumalan kanssa, pelastunut ainiaaksi 
synnistä ja pahuudesta, noussut ihmisten, enke- 
lein ja jumalien opettajaksi, johtajaksi ja hen- 
kiseksi kuninkaaksi. Että Jeesukselle annettiin 
arvonimi Kristus viittaa siis siihen, että hän oli 
jumalaksi tullut ihminen. 

Onko tämä mahdollista? Oliko Jeesus ihmi- 
nen vain? Tavallinen ihminen, joka oli juma- 
laksi kohonnut? Mutta koko kristikuntahan us- 
koo ihan toista. Kristikunta uskoo, että Jeesus 
oli itse Jumala, joka astui alas maan päälle ja 
tuli ihmiseksi. Kristikunta erehtyy. Aina Jee- 
sus tekee jyrkän eron itsensä ja isän Jumalan 
välillä. Hän kutsuu itseään jumalan lähettä- 
mäksi, jumalan pojaksi, muttei isä jumalaksi. 
Kuinka hän muuten sanoisi itsestään, että hä- 
nelle on’ annettu kaikki valta maassa ja tai- 
vaassa? Ei suinkaan jumala itselleen olisi voi- 
nut tai tarvinnut mitään antaa? 

Mutta kuinka oli mahdollista, että Jeesus ih- 
misenä oli voinut kehittyä niin korkealle? Mik- 
seivät sitten  muut ihmiset voi, meikäläiset? 

Mikseivät? He voivat. Tämä on juuri elävän 
uskonnon suuri salaisuus: Kristus on se juma- 
lallinen elämä, joka piilee jokaisen ihmisen sy- 
 

dämessä. Kuinka Paavali muuten olisi voinut 
sanoa: »pukekaa päällenne Kristus» ja »sitä 
varten olen minä työtä tehnyt, että Kristus tu- 
lisi teissä eläväksi»? Ei suinkaan toinen ihmi- 
nen voi tulla toisen sisään ja toisen sisässä elä- 
väksi. Ainoastaan kaikkiallinen jumalallinen 
elämä sen voi. Tämä sama elämä oli varttunut 
ja kasvanut ja saavuttanut täydellisen miehuu- 
den Jeesuksessa, ja se elämä, se on meissäkin 
kehittyvä. Niinkuin Jeesus sanoi: »olkaa sen- 
tähden täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen 
isänne täydellinen on». 

Täydelliseksi tuleminen ei tapahdu äkkiä, 
sillä se on kasvamista, kehitystä. Eikä ihminen 
siitä itse tiedä. Hän kasvaa kuin kukka huo- 
maamattaan. Mutta hänen kasvamisensa ehtona 
on, että hän pyrkii täydellisyyden ihannetta 
kohti. Hänen tulee vapaasta halusta pyrkiä 
täyttämään jumalan tahtoa semmoisena kuin se 
esim. esiintyy Jeesuksen käskyissä ja elämän- 
neuvoissa. Ellei hän näin tee, ei häntä auta 
mitkään rukoukset eikä mikään huutaminen 
»herra, herra», sillä Jeesus ei häntä tunne, eikä 
Kristus häneen synny. 

Mutta että Kristus, sydämessämme piilevä 
täydellinen ihminen, meissä syntyisi ja kasvaisi, 
sen puolesta kannattaa työskennellä, uhrautua 
ja unohtaa itsensä. Sillä mitä meitä auttaa, että 
kaksi tuhatta vuotta sitten syntyi Juudanmaalla 
Jeesus, jota Kristukseksi kutsuttiin, ellei meissä 
tänä päivänä synny Kristus, maailman vapah- 
taja?    1909  joululehti: 3—4, 

ja Kristus, vapahtajamme, syntyy sydämemme 
seimessä, ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909: 
joulul: 5—6, 

Kristus sanoi ks Uusi opettaja 1909 joulul: 11 
—12, 

täydelliseksi Kristusihmiseksi. ks Teosofinen 
liike 1909: joulul: 13—14, 

Mystillisen kristusprinsipin ja historiallisen 
Jeesuksen sekottaminen-----Kristuksen toi- 
sesta tulemisesta -------------Kristuksen, korkeam- 
man minän syntyminen ks maailmanloppu 1910: 
132—133, 

kolme eri suuntaa Kristuksen inspiratsionissa 
ks Tolstoi 1910:399—400, Rakkauden salaisuus 
1911:212—219, maailmanopettaja 1911:254, 

Kuka Kristus on? Tämä kysymys on nykyään 
vireillä teosofisissa ja salatieteellisissä piireissä 
ympäri maailmaa. Se on päivän kysymyksenä 
sentähden että Teosofisen Seuran presidentti, 
Mrs. Annie Besant, on ruvennut ennustamaan 
Kristuksen piakkoin tapahtuvaa toista tulemis- 
ta. Tämmöisiä ennustuksia on ennenkin tehty. 
Jo ensimäinen seurakunta Jerusalemissa alkoi 
heti Kristuksen kuoltua odottaa hänen pikaista 
palaamistaan. Ja vuonna 1000 kertoo meille his- 
toria kuinka yltympäri kristikuntaa varmasti 
uskottiin Kristuksen tulevan ja tuhatvuotisen 
valtakunnan alkavan. Että laisinkaan nyt kal- 
listetaan korva tämänsuuntaiselle ennustukselle, 
riippunee etupäässä kahdesta syystä. Toinen on 
se, että maailmassa yleensä meidän aikanam- 
me nähtävästi odotetaan jonkun suuren profe- 
tan tuloa, toinen se, että Annie Besantin kuu- 
luisa ja mahtava personallisuus antaa erityisen 
painon hänen sanoilleen. Hän, joka pitkin elä- 
määnsä on etsinyt ja palvellut totuutta, joka on
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elänyt yleisön silmäin edessä enemmän kuin 
kolmekymmentä vuotta ja totisesti työskennel- 
lyt ihmiskunnan hyväksi, hän julistaa nyt sa- 
nansa koko vakavuudella: pian on Kristus tu- 
leva maailmaan . . . kymmenen, viidentoista vuo- 
den perästä . . . 

Ja luonnollisesti herää kaikissa silloin kysy- 
mys: kuka Kristus on? mistä Annie Besant on 
saanut tietonsa? 

Kaikki ymmärtävät muitta mutkitta, että 
Kristus ei tässä tarkota sitä äärettömän ja ikui- 
sen kolmiyhteisen jumalan toista personaa, josta 
kirkko opettaa, sillä teosofia ei tunne eikä tun- 
nusta semmoista Kristusta ennenkään maan 
päällä esiintyneeksi. Kuka vanhempi teosofi ei 
muista niitä ensimäisiä sisältörikkaita teosofisia 
aikoja, jolloin riemuitsimme hengessämme siitä, 
että Kristuksen salaisuus oli meille paljastettu. 
Kirkko oli opettanut, että Kristus Jeesus oli ih- 
miseksi tullut jumala, materialistinen epäusko 
sitävastoin, että hän oli tavallinen ihminen, 
vaikka tietysti samalla nerokas haaveilija. Teo- 
sofia tuli ja vapautti. Se selitti, että Kristus ei 
ollut jumala, vaan todellinen ihminen, mutta se 
lisäsi, että hänen ihmisyytensä oli äärettömän 
paljon korkeampi meidän ihmisyyttämme. Kui- 
tenkaan tämä ei ollut satunnainen ilmiö; hänen 
hyvyytensä ja viisautensa ja voimansa ei ollut 
sokeain luonnonlakien satunnainen tulos, vaan 
luonnollinen seuraus pitkästä kehityksestä, lu- 
kemattomista ponnistuksista ja väsymättömästä 
työstä. Kristus oli yksi meistä, mutta samalla 
— kuinka paljon meidän yläpuolellamme! Mo- 
nen monta ruumistusta, mittaamattomia aikoja 
ehkä kuluisi meiltä, ennenkuin saavuttaisimme 
sen huipun, jolla hän seisoi. Hän ei ollut ihmi- 
seksi tullut jumala, vaan pikemmin juma- 
laksi tullut ihminen. Samalla tavalla meistä jo- 
kainen kerran tulisi jumalaksi, samalla tavalla 
moni ihminen jo oli päämäärän saavuttanut. 

Tämä oli teosofian oppi Mestarista ja se toi 
uuden valon koko elämäämme, uuden valon ja 
uuden lohdutuksen. 

Myöhemmin saimme asianomaiselta taholta 
kuulla lähempiä tietoja muutamista yksityisis- 
tä Mestareista, m.m. Kristuksesta. Annie Be- 
sant ja C. W. Leadbeater selittivät, että se olen- 
to, jota kutsutaan Kristukseksi, ei ollut sama 
kuin Jeesus Natsarealainen. Jeesus oli opetus- 
lapsi ja hänelle annettiin tilaisuus palvella 
maailmaa sillä tavoin, että hän luovutti eriomai- 
sen puhtaan ja hienon ruumiinsa Kristuksen 
käytettäväksi kolmen vuoden aikana. Kristus 
taas oli korkea Mestari, joka tällä tavoin sai ti- 
laisuuden pukeutua fyysilliseen ruumiiseen ja 
ilmestyä ihmisten keskelle. Viime kuluneina 
vuosina on vielä lisäksi selitetty, että se olento, 
jota kutsumme Kristukseksi, on Mestareista kor- 
kein. Hän on koko maailman opettaja. Hän ei 
ole vaan yhden uskonnon takana. Kaikki uskon- 
not ovat hänen uskontojaan. Kullakin uskon- 
nolla on oma Mestarinsa — niinpä kristinuskon 
Mestari on entinen opetuslapsi, nykyinen Mes- 
tari Jeesus Natsarealainen, — mutta Kristus 
on kaikkien Mestarien pää. Hän on se, jota hin- 
dulaiset kutsuvat D s h a g a t g u r u  ‘ksi eli 
maailman opettajaksi ja buddhalaiset B o o d h i -  
s a t t v a ’ k s i  eli viisaus-totuudeksi.    Hänen toi- 
 

mensa on ainoa laatuaan, mutta siinä toimessa 
ei aina ole sama henkilö. Niinpä ennen Kris- 
tusta oli maailman opettajana Gautama Buddha, 
ja Kristuksen jälkeen — kun Kristus vuositu- 
hansien kuluttua vuorostaan »ottaa Buddha- 
vihkimyksen» — tulee maailman opettajan vir- 
kaa hoitamaan Mestari K. H. 

Tämän maailman opettajan, tämän mestareis- 
ta korkeimman, tämän Kristuksen pikaista tu- 
loa Annie Besant nyt ennustaa. 

Uskovatko sitten kaikki teosofit ja salatietei- 
lijät yksimielisesti tähän ennustukseen mikäli se 
koskee Kristusta? Meidän täytyy tunnustaa, 
että niin ei ole asianlaita. Viime vuosikymme- 
nenä on alkanut kuulua toisenkin auktoritetin 
ääni. Teosofista orkesteria eivät enää johda 
ainoastaan A. B. ja C. W. L.; Saksassa on ilmes- 
tynyt uusi johtaja, jonka vaikutusvalta on kas- 
vanut suureksi. Tämä kolmas teosofinen auk- 
toriteti on tohtori Rudolf Steiner. 

Mitä hän opettaa Kristuksesta? Palestinan 
Kristus, hän sanoo, on kyllä toinen olento kuin 
Jeesus, mutta hän ei ole sama kuin Boodhisattva. 
Kristus on paljon korkeampi ja tosiaan ainoa 
laatuaan. Hän ei ole ollenkaan meidän ihmis- 
kunnastamme. Hän on tulos paljon aikaisem- 
masta kehityssarjasta ja hänen tehtävänsä maan 
päällä oli ennen kaikkea mystillistä ja okkul- 
tista laatua. Jo kolmannen juurirodun — 
Lemurian — ajoilta saakka oli valmistettu hä- 
nen tuloaan, rakentamalla ruumista niin puh- 
dasta, että hän voisi sitä käyttää. Mikä sitten 
oli hänen tehtävänsä? Vapauttaa ihmiskunta 
aineen vallasta, puhdistaa kuolemallaan ihmis- 
kunnan veri. Ennen Kristusta, sanoo Steiner, 
eivät ihmiset voineet tuntea verestä riippuma- 
tonta veljesrakkautta. Kristuksen veri on niin 
puhdistanut ihmiskunnan, että sen yksilöt nyt 
osaavat tuntea yleistä veljesrakkautta ja jaksa- 
vat kehittyä inhimillistä täydellisyyttä kohti. 
Kristus, joka itsessään oli olento »tuolta puolen 
auringon» on armahtavaisuudessaan astunut alas 
maan päälle ja yhtynyt maan auraan. Tästä 
käy selville, että Kristuksen ruumistuminen oli 
ainoa laatuaan. Kristus ei enää Steinerin mu- 
kaan ilmesty maan päällä fyysillisessä muodos- 
sa. 

Tohtori Steiner on siis jyrkästi sitä mieltä, 
että Kristus ei tule. Mutta hän ei silti sano 
Annie Besantin ennustusta vääräksi: suuren 
Mestarin tulo on totisesti pian odotettavissa. 

Jos sanan »Kristus» asemasta asetamme sanat 
»suuri Mestari», saamme ennustuksen, josta 
kaikki teosofiset auktoritetit ovat yhtä mieltä. 
Tietysti kullakin heistä on omat kannattajansa, 
jotka syystä tai toisesta uskovat juuri heidän 
sanoihinsa. Mutta erimielisyys on vältettävissä 
siten, että jätetään syrjään teknillinen, tekisipä 
mieli sanoa teologinen kysymys Kristuksesta, ja 
pysytään kiinni siinä sanassa, että opettaja tulee, 
olkoon hän sitten kuka tahansa. Tahi jos sitten 
käytämme nimitystä »Kristus», voimme käyttää 
sitä yleisteosofisessa merkityksessä. Siinä ta- 
pauksessa »Kristus» on ihminen, joka kehityk- 
sessään on saapunut ainakin Mestari-asteelle, 
semmoinen ihminen, joka on niin hengessään 
yhtä isän jumalan kanssa, että tämä jumalalli- 
suus on läpitunkenut koko hänen olemuksensa
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ja tehnyt hänestä »jumalan pojan», jonka kaut- 
ta isän elämä ja kunnia ilmenee iankaikkisesti. 
Mutta nimi »Kristus» ei silloin ilmaise mitään 
henkilökohtaista tämän Kristusihmisen entisistä 
ruumistuksista. 

* 
Tällä kysymyksellä on toinenkin puoli, kuten 

näkyy seuraavasta otteesta eräästä kirjeestä, 
jonka minulle on kirjottanut muuan tätä nykyä 
Amerikassa asuva Suomen T. S:n jäsen: »Mitä 
te muuten ajattelette Alcyonesta?» (Alcyone 
on, kuten lukijat tietänevät nuori hindulainen 
poika, joka on kirjottanut kirjan »Mestarin jalko- 
jen juuressa»). »Täällä olen kuullut hänestä suu- 
ria odotettavan tulevaisuudessa. Olen kuullut 
yksityisesti, että hänellä on puhtain ruumis 
maailmassa nykyjään, niin että jos rauha tulee 
maailmaan yleisesti, voi tapahtua, että Kristus 
tulee 10 vuoden päästä taas maailmaan. Kaikis- 
ta viittauksista olen tullut siihen johtopäätök- 
seen, että Alcyone kuten kerran Jeesus luovut- 
taisi ruumiinsa Hänelle ...» 

En tässä paljasta mitään uskotuita salaisuuk- 
sia, koska olen lukenut samanlaisen tiedonan- 
non painettuna niin yleisesti tunnetussa aika- 
kauskirjassa kuin Mr. W. T. Steadln R e v i e w  
of R e v i e w s on. Toimittaja itse kirjottaa 
heinäkuun numerossa: 

»Kaunopuheisimman naisen ääni mikä nyt 
kuuluu tällä planetalla on julistanut läheltä ja 
kaukaa, Adyarissa, Indiassa, Queen’s Hallissa 
Lontoossa uuden Messiaan läheistä tuloa ...» 
»Mitä Mrs. Besant tuntee ja sanoo Jumalallisen 
Sanansaattajan tulemisesta, Sanansaattajan, joka 
on varjostava (overshadovv) yksineljättä kertaa 
jälleensyntyneen pojan Krishnamurtin — nyt 
aikeessa alottaa opintojaan englantilaisessa yli- 
opistossa — ruumista ja inspiroiva hänen miel- 
tänsä taivaallisella viisaudella, sitä samaa minä 
tunnen ja tahdon ilmaista oman maani tehtä- 
västä rauhanasian hyväksi ...» 

Sekä puolijulkisesti että julkisesti on täten 
lausuttu sangen merkillisiä ennustuksia Alcyo- 
nesta. Onpa huomautettu siitäkin, että hänen 
nimensä K r i s h n a m u r t i  merkitsee »Krish- 
nan, s.o. Kristuksen kasvot», ja siitä, että hän 
— lapsi — on »Idän Tähden Järjestön» pää. 

Minun täytyy kuitenkin tässä sanoa, etten ole 
kuullut enkä nähnyt Annie Bensantin itsensä 
missään nimenomaan niin väittävän. Tietysti on 
luonnollista, että hän on viittauksia siihen suun- 
taan antanut, mutta voihan viittauksia jonkun 
verran väärinkäsittääkin, enkä näin ollen vielä 
saata tehdä Annie Besantia vastuunalaiseksi 
näistä personallisista ennustuksista. Voihan 
ajatella Alcyonesta tulevan läheisen Kristuksen 
opetuslapsen, joka ennen muita tuntisi suuren 
Mestarin ja sentähden nyt toimii Mestaria odot- 
tavan järjestön päänä. Vaan turha on suunni- 
tella ja tehdä johtopäätöksiä asioista, jotka tois- 
taiseksi ainakin ovat tarpeettomia tietää. 

Sillä mielestäni tämmöiset yksityistiedot ovat 
tarpeettomia. Kuinka me kaikki voimme tietää, 
milloin ja missä ruumiissa Mestari tulee? Jos 
uskomme toisen sanoja, emme silti tiedä. Eikä 
pääasia olekaan semmoinen tieto, että »tuo on 
Kristus». »Taivasten valtakunnasta ei sanota: 
kas tässä,  kas tuossa», sanoi Jeesus,  »vaan tai- 
 

vasten valtakunta on teissä itsessänne». Samal- 
la tavalla voisimme sanoa Kristuksesta: »Kris- 
tus ei ole tässä ei tuossa, vaan Kristus on meis- 
sä itsessämme». Tämä merkitsee, että meitä ei 
ollenkaan hyödytä semmoinen ulkonainen kuulo 
tai tieto, että tuo ja tuo nimitetty ihminen on 
Kristus, vaan meidän täytyy ensin tuntea Kris- 
tusta sisässämme, sitten vasta kykenemme kuu- 
lemaan ulkonaisen Kristuksen äänen, kun hän 
puhuu. Eikä meidän tuntemisemme silloin pe- 
rustu toiseen tai toiseen huhuun, vaan siihen, 
että itse totisesti sisässämme näemme ja tun- 
nemme ja ymmärrämme, että se ihminen, joka 
meille tuossa puhuu,  on Kristus. 

»Itäisen Tähden Järjestö» on tärkeä ja hyvä 
liitto, mikäli sen tarkotuksena on kasvattaa jä- 
seniään tuntemaan Kristuselämää itsessään ja 
sen perusteella toisissa, mutta sen tehtävä olisi 
mielestäni jokseenkin arvoton, jos se tarkottaisi 
sitoutumista edeltäkäsin kannattamaan ja tun- 
nustamaan ja palvelemaan määrättyä jo elävää 
henkilöä. Vaara on silloin tarjona, että Teosofi- 
nen Seura tai osa siitä syöksyy samanlaiseen 
korkean olennon jumaloimiseen, joka on ollut 
kristinuskon ja kristillisten kirkkojen tuho ja 
turmio. 

Minun nähdäkseni voisimme rauhassa odottaa 
ajan tapahtumia ja hengessämme valmistua 
Mestarin auttajiksi ja työaseiksi, joita hän tul- 
tuaan voi käyttää, mutta voisimme hyvällä 
syyllä syrjäyttää kaikki henkilökohtaiset arve- 
lut. Omasta puolestani olen ajatellut, että 
Kristus tulisi olemaan ulkopuolella Teosofista 
Seuraa yhtähyvin kuin kaikkien kirkkojen ja 
uskontojen ulkopuolella — silloin teosofitkin 
pantaisiin koetukselle: ken hänet tuntee? kuka 
häntä seuraa? Mutta tästä en mitään tiedä enkä 
tahdo siitä enempää puhua. Tyydyn siihen us- 
koon ja vakaumukseen, joka annettiin minulle 
jouluna 1908 näkymättömän maailman puolelta, 
että uusi sivistys on luotava, uusi uskonto sen 
pohjasäveleksi annettava ja uusi Messias tuleva, 
joka alkusysäyksen antaa uuden ajanjakson 
pyörivälle rattaalle.   1911:285—289, 

Mutta jos kerran emme pidä semmoisia olen- 
toja kuin Kristusta tai Buddhaa ehdottomina 
auktoriteteina ks puhujat    1911:354—355, 

Voisimme sanoa, että nytkin joulujuhla muis- 
tuttaa sitä suurta tapausta, joka ei ole niinkään 
kaukana, jolloin Kristus henkilönä on uudestaan 
syntyvä maan päälle, ks Joulusymboliikkaa 
1911:361, 

Ei kristillisyys ole ollenkaan samaa kuin 
Kristuksen opettama uskonto. Ei Kristus pahal- 
la pelotellut. Kristus opetti Jumalasta, joka on 
ks pakanallinen    1912:59—60,  62—67,   117—120, 

Kys. Mitä tarkotetaan Kristuksen toisella 
tulemisella teosofian näkökannan mukaan? 

Vast. Tämä riippuu siitä, mitä tarkotetaan 
sanalla »Kristus». Jos puhutaan mystillisestä 
Kristuksesta eli Kristus-elämästä, on Kristuksen 
toinen tuleminen sama kuin tämän Kristus-elä- 
män herääminen ihmisen sielussa. Jos taas 
puhutaan historiallisesta Kristuksesta tarkottaen 
sillä nimellä määrättyä henkilöä, joka ennen on 
esiintynyt maan päällä, on tietysti Kristuksen 
toinen   tuleminen tuon saman henkilön uudes-
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taan esiintyminen maan päällä. Voiko tämä 
tapahtua, tuleeko tämä tapahtumaan ja koska, 
siitä ovat teosofiset auktoritetit eri mieltä. 
Annie Besant ja C. W. Leadbeater vakuuttavat, 
että tämä Kristus piakkoin on esiintyvä, tohtori 
Steiner Saksassa taas, että Kristus ei koskaan 
enää esiinny fyysillisellä tasolla. Omasta puo- 
lestani uskon, kuten H. P. Blavatsky »Teosofian 
avaimessa» sanoo, että uusi sanansaattaja tällä- 
kin vuosisadalla ilmestyy, mutta kuka hän on, se 
on minusta toisarvoinen kysymys. 1912:142—143, 
156—163, 

ks Ilmestyskirja    1912:192, 
»Kristus on tie, totuus ja elämä» ks opettaja 

1912:308—311, 
Mystillinen Kristus on käytännöllinen todelli- 

suus, ja meidän teosofiamme on paljasta aivo- 
voimistelua, ellei se johdata meitä siihen elä- 
mään, jota kutsutaan Kristuselämäksi. ks opet- 
taja    1912:407—414, 

Kuka sitten Kristus oli? ks vapahtaja 1912: 
452—453, 

Kristushengen vuodatus on suuri ja runsas ja 
ks   nuoret    1912:453—456, 

Minkä kirjan V. H. V. nyt on kirjottanut! 
Onko K r i s t u s  h i s t o r i a l l i n e n  to- 
d e l l i s u u s ?  Monta lukijaa se jo on häm- 
mästyttänyt. Eräskin kysyi: »olemme tottu- 
neet luottamaan salatieteellisiin tiedonantoihin. 
Mrs. Besant väittää kirjassaan »Kristinuskon 
salainen puoli», että Jeesus eli noin sata vuotta 
ennen Kristusta. Olemme otaksuneet tämän 
todeksi. Nyt V. H. V. uudessan kirjassaan koet- 
taa todistaa — ja todistelut siv. 96 ja seur. tun- 
tuvat sangen sitovilta, — että evankeliumein 
Jeesus Kristus e i ole voinut elää 100 vuotta 
aikaisemmin. Kumpaanko nyt on uskominen? 
Salatieteelliseen näkemykseen vaiko historialli- 
seen tutkimukseen? Eikö Mestarinkaan selvä- 
näköisyys riitä ratkaisemaan asiaa? V. H. V. 
näkyy viittaavan siihen suuntaan sivulla 95.» 

Minä olen myös lukenut V. H . V:n kirjan ja 
tunnen tietysti muutenkin hänen kantansa, joka 
samalla on omani. Kuitenkin tahtoisin varustaa 
kirjaa esipuheella, jossa lyhyesti toistaisin näkö- 
kantamme ydinkohdat. V. H. V. on kyllä puhu- 
nut kaikista asioista, mutta kukaties ei aina sillä 
tavalla, että lukija heti huomaisi arvotuksen rat- 
kaisun. V. H. V. onkin ymmärtääkseni tahtonut 
esittää, kuinka vaikeasti ratkaistavissa on kysy- 
mys historiallisesta Kristuksesta, jota vastoin 
minä esipuheessani tahtoisin koettaa sitä rat- 
kaista. 

Ennenkuin nyt ryhdyn selvittämään pari seik- 
kaa, tahdon — antaen tunnustukseni kysyjän 
huomautukselle — vakavasti sanoa, että 
V. H. V:n lause sivulla 95 (»Mestarinkin mahtaa 
olla vaikea paljaalla näkemisellä löytää oikea 
asianlaita») nähtävästi on enemmän asian vai- 
keutta kuvaava kuin tieteellisen tarkka. Sanojen 
valinta ei ole onnistunut. Tieteellisesti katsoen 
väite on väärä, sillä kysymys Kristuksen histo- 
riallisuudesta on epäilemättä selvästi ratkaistu 
semmoisen olennon tietämiskyvylle, jota me 
nimitämme Mestariksi. Kirjan tekijä on kirjot- 
taessaan tarkemmin harkitsematta käyttänyt sa- 
naa »Mestari» tavallista yleisemmässä merkityk- 
 

sessä, sillä teosofisessa kielenkäytössä Mestari 
juuri merkitsee ihmistä, jonka silmälle ei ole 
mitään salaisuutta aurinkokunnan viidellä alem- 
malla tasolla. Meidän tulee vain muistaa, että 
Mestarit eivät olekaan ilmottaneet meille kysy- 
myksen oikeata ratkaisua. Mitä olemme sala- 
tieteellisesti saaneet kuulla perustuu erilaisten 
opetuslasten näkemyksiin ja tutkimuksiin, vaan 
ei nojaudu auktoritetiin. 

Mrs. Besant, Mr. Leadbeater y.m. uskovat ja 
väittävät siis, että Kristus eli 105 vuotta e. Kr. 
ja että Uuden Testamentin kirjat hänestä puhu- 
vat, joskaan eivät joka kohdassa ole historialli- 
sesti luotettavia (esim. kuolemantavan suhteen). 
He uskovat myös, että hän syntyi jälleen Apol- 
lonios Tyanalaisena, joka eli ajanlaskumme 
alussa eli siihen aikaan, jolloin tavallisesti otak- 
sutaan Kristuksen eläneen. 

Toiselta puolen tohtori Steiner ja hänen kou- 
lunsa uskoo ja väittää, että Kristus eli ajanlas- 
kumme alussa — aivan niinkuin kirkko opettaa 
— ja että evankeliumit y.m. kertovat hänen 
elämästään historiallisen tarkasti; niinpä kuole- 
makin on oikein esitetty. Hän ei ole syntynyt 
Apollonios Tyanalaisena, koska hän yleensä ei 
enää ruumistu. Hänen inkarnatsioninsa eli ruu- 
mistuksensa oli ainoa laatuaan. 

Tässä on kaksi salatieteellistä kantaa, jotka 
näennäisesti ovat keskenään ristiriidassa. En- 
nenkuin koetamme salatieteellisesti ratkaista, 
kumpi on oikeassa, on luonnollista, että valit- 
semme V. H. V:n viittooman tien ja kysymme, 
mitä historiallistieteellinen tutkimus sanoo 
asiasta. 

Ja näin vastaa historiallinen tutkimus ja raa- 
matunkritiikki nykyisellä  kehitysasteellaan: 

Historiallisesti on vaikea, miltei mahdoton 
ratkaista, onko Kristus ollut olemassa. Historia 
ei hänestä puhu. Paavali, jonka olemassaolo on 
historiallinen, ei ole häntä tuntenut eikä yleen- 
sä puhu fyysillisestä Kristuksesta. Juutalainen 
historioitsija Josefus ei häntä mainitse. Rooma- 
laiset ja kreikkalaiset senaikuiset kirjailijat 
eivät häntä tunne. Ainoat todistuskappaleet 
ovat evankeliumit. Mutta historiallisina lähde- 
kirjoina ne ovat ristiriitaisia, tekaistuja, paiko- 
tellen historiallisesti mahdottomia. Ainoa to- 
dellinen alkuteksti evankeliumeissa on eräät 
Jeesuksen puheet ja vertaukset. Nämä »Herran 
sanat» ovat sitä laatua, että ne selvästi kuuluvat 
siihen aikaan, jolloin Kristus yleensä otaksutaan 
eläneen. Juutalaiset kirjotukset tosin puhuvat 
eräästä Jeesuksesta, joka olisi elänyt noin 100 
vuotta e. Kr., mutta jos evankeliumein Kristus 
on historiallinen henkilö, on hän epäilemättä 
elänyt ajanlaskumme alussa eikä 100 vuotta ai- 
kaisemmin. 

On tieteellinen suunta, joka kokonaan kieltää 
Kristuksen olemassaolon historiallisesti. V. H. V. 
siitä kirjassaan puhuu, mutta ei asetu itse sille 
kannalle. Päinvastoin hän varsinkin kirjansa 
loppuluvussa erinomaisen kauniisti ja valaise- 
vasti näyttää, että evankeliumein Kristus kai- 
kesta huolimatta on historiallinen henkilö. 
»Herran sanat» eivät ole tekaistua korutavaraa. 
Niiden omaperäisyys, niiden taiteellinen yksin- 
kertaisuus, niiden muistiinpainuva eheys eivät 
saata olla kotoisin muualta kuin elävän yksilön
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rikkaasta sielusta, joka yhtä suuressa määrin 
omasi tietäjän tyhjentymättömän viisauden kuin 
runoilijan lennokkaan nerokkuuden. 

Palataksemme selvänäkijöihimme olemme siis 
tulleet seuraaviin johtopäätöksiin: 

Jos Mrs. Besant y.m. luulevat, että heidän nä- 
kemänsä Kristus on sama, josta evankeliumit 
puhuvat, he erehtyvät. .(Kts. siv. 96 ja seur. 
V. H. V:n kirjassa.) He erehtyvät nimittäin, jos 
luulevat h ä n e n  eläneen 100 vuotta e. Kr. 
He ovat oikeassa myöntäessään, että evankeliu- 
mit eivät joka kohdassa ole historiallisia. 

Jos tohtori Steiner y.m. luulevat, että evan- 
keliumit ovat historiallisia esityksiä Kristuksen 
elämästä, he erehtyvät. Hän ja hänen kannatta- 
jansa ovat oikeassa väittäessään, että evankeliu- 
mein Kristus eli maan päällä meidän ajanlas- 
kumme alussa. 

Nyt olemme pakotetut kysymään: miksi selvä- 
näkijät näkevät eri tavalla? Onko jompikumpi 
ehdottomasti väärässä? 

Ja tähän kysymykseen minä annan salatieteel- 
lisen vastauksen: kumpikaan ei ole väärässä. 

Kuinka tämä on ymmärrettävissä? Aivan yk- 
sinkertaisesti seuraavalla tavalla: 

On ollut o l e m a s s a  k a k s i  J e e s u s -  
ta. Toinen oli juutalaisessa Talmudkertomuk- 
sessa mainittu, J e h o s h u a  ben Pe rae h- 
j a, toinen evankeliumeissa kuvattu Jeho- 
shua ben J o s e p h .  Molemmat olivat suu- 
ria sieluja, kansansa vihittyjä opettajia. 

Edellisen kautta v a i k u t t i  se Mestarein 
Mestari, jota itämailla kutsutaan Boodhisattvaksi 
ja josta Annie Besant puhuu, kutsuen häntä 
myös Kristukseksi. Jälkimäisen kautta p u h u i  
se Logoksen yli-inhimillinen tajunta, jota 
evankeliumit ja niiden kanssa toht. Steiner kut- 
suu Kristukseksi ja joka ei koskaan ole mihin- 
kään yksilöön ruumistunut, koska se ei ole inhi- 
millinen tajunta. Tämä »Minä» puhuu jokaisen 
suuren Tietäjän suulla, jonka se välikappaleek- 
seen valitsee, ja Jeesuksen Kristuksen kautta se 
ilmoitti uuden puolen omasta mysteriostaan 
(kts. tästä »Suuret uskonnot», luku XIV» Golga- 
tan mysterio»). Jehoshua ben Perachja — 
se opetuslapsi, jonka ruumista Boodhisattva 
käytti — syntyi jälleen Apollonios Tyanalaisena. 

Nyt älkäämme luulko, etteivät Mrs. Besant 
j.n.e, yhdeltä puolen, että toht, Steiner j.n.e, 
toiselta puolen tietäisi molempien »Kristuksien» 
olemassaolosta. He kyllä tietävät, siitä olen 
vakuutettu. Mutta toinen näkee toisen suurem- 
maksi, toinen toisen. Tämä on inhimillinen nä- 
kökanta, ja jokainen on oikeutettu katsomaan 
asioita omalta kannaltaan, kun vain asiat ovat 
tosia. 

Tämmöinen olisi nyt esipuheeni V. H. V:n 
kirjaan ja lopuksi kehotan jokainoata tesofia 
hankkimaan itselleen ja tarkasti lukemaan tuota 
meilläkin ajan  vaatimaa kirjaa.    1913:2—6, 

Tahdon taas palata tuohon ylen intressanttiin 
Kristuskysymykseen ja tällä kertaa lisätä pari 
sanaa evankeliumeista, ks evankeliumi 1913: 
57—60, 

mystillinen Kristus, josta Paavali puhuu ks 
sijaissovitusoppi    1913:99—100, 

K r i s h n a  ja K r i s t u s ,  ks Krishna 1913: 
103, 161, 

Se on Kristus-elämä, joka ihmisessä syntyy, 
ja se on ks teosofia art Yleiseuroppalainen 
1913:290—292,. 

»Kristus-minä on ks tie    1914:93, 
Kys. Tapahtuuko Kristuksen toinen tulemi- 

nen henkisesti vaiko personallisesti pilvissä? 
Vast. Mystillinen Kristus tulee aina yksityi- 

sen ihmisen luo kunniassansa taivaan pilvissä, 
mutta tämä tapahtuu henkisesti eikä aineelli- 
sesti.    1914:191, 

Jospa meidän pieni teosofinen joukkomme 
osaisi koota voimansa, henkiset ja aineelliset, ja 
lujana säilyttää myrskyjen läpi uskonsa Kristus- 
hengen lopulliseen voittoon, ks Tietäjä 1914: 
467. 

Kys. »Missä kristuslapsi ruumistuu, siellä 
rauha loistaa, iloitaan taivaassa ja maan päällä», 
sanoo ikivanha viisaus. Mutta evankeliumit ker- 
tovat hirveistä vainoista, jotka alkoivat pari 
vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen ja joiden 
tarkotuksena oli murhauttaa Jeesuslapsi. Kuinka 
tämä mysterio oli käsitettävissä? 

Vast. Rauha vallitsee silloin kun lapsi syn- 
tyy. Vasta sen jälkeen alkaa maailman vaino. 
Tämä on aivan okkultisten lakien mukaista. 
Vrt. kirjoja »Kristinuskon salainen puoli» ja 
»Jeesuksen salakoulu».    1915:357, 

Suuremmat ovat Kristusmysterioita, ja — — 
—   vastakohtaa    Kristusmysteriolle,    —   —   — 
eroaa Kristusmysteriosta —------------ Suuremmat 
mysteriot ovat jumalallinen Kristusviisaus, joka 
elämään vie.    ks Mysteriot I    1916:64—67, 

Mutta emme saata syventyä Kristusmysterioi- 
hin itsetietoisesti, uudestisyntyneen ihmisen ta- 
valla, ennenaikaisesti, ks Mysteriot II 1916: 
110—115, 

Kys. Teosofisia kirjoja lukiessa tehnee lu- 
kija sen huomion, että nykyään jos milloinkaan 
on maailmassa itsekkäin ja raa’in aika, ja rak- 
kautta, josta niin paljon puhutaan, ei löydy puh- 
taassa muodossa kuin nimeksi. Jos kerran odo- 
tetaan Kristus-prinsiipin ruumistuvan tämmöi- 
seen aikaan ja Kristus-ominaisuus on ja pide- 
tään rakkauden suurimpana edustajana, niin on- 
ko tämmöinen aika, mitä elämme nykyään, niin 
suurelle  rakkauden edustajalle otollisin? 

Vast. Muistakaamme, mitä Jeesus sanoi: 
»Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. 
Mutta menkäät ja oppikaat mitä tuo on: ‘Lau- 
peutta minä tahdon enkä uhria’. Sillä en ole 
tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.» 
(Matt. 9:12, 13 ).    1916:287, 

Kristus ja Buddha, ovat olleet kaikkea veren- 
vuodatusta ja väkivaltaa vastaan ks Suomi 
1917:153—157, 

Kys. Mitä Jeesus tarkotti »uskolla hänen 
nimeensä» ja kokoontumisella »hänen nimeensä». 

Vast. Kristusta. »Jeesus, jonka nimi on 
Kristus.» Kristus on jumalallinen nimi. Kts. 
esim.   »Kirkonopin  teosofia».     1917:243, 

Korkeimmat Mestarit, kuten Kristus ja 
Buddha,    ks    Mestarit    1917:244, 

Milloin se tie on Kristus, milloin se on Buddha. 
Mutta todellisuuden kannalta, meidän oman ko-
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kemuksemme kannalta, Kristus silloin on sama 
kuin Buddha ks autuus    1917:339, 

Kristuksen kanta: älkää ollenkaan tappako ks 
sota   1917:347, 

KRISTUS. 
Viime vuosisadalla monikaan ei vielä tiennyt 

olevan mitään eroa Jeesuksen ja Kristuksen vä- 
lillä. Jeesus Kristus oli yhtenäinen kokonais- 
käsite, uskovaisille Jumala maan päälle astu- 
neena, epäilijöille ja »pilkkaajille» haaveilija- 
ihminen, joka ajaen takaa olematonta ihannetta 
kärsi traagillisen kuoleman. Teosofisen liik- 
keen tehtäväksi jäi selvittää maailmalle, että 
oli suunnaton ero olemassa noiden kahden kä- 
sitteen välillä, Jeesus ja Kristus. Jeesus oli ih- 
minen, kuolevainen niinkuin muut, Kristus oli 
Jumala, joka kuoleman voitti. Teosofinen se- 
litys olisi täten voinut lähentää toisiinsa usko- 
vaisten ja epäilijäin piirejä, koska se myönsi 
molempien olevan omalta kannaltaan oikeassa. 
Se tekikin niin, vaikka siinä muodossa, että 
muodostui uusi totuuden etsijäin leiri — Teo- 
sofinen Seura ja sen haarautumat, — jotka kä- 
sittivät Jeesuksen Kristuksen kaksoismysterion. 

Madame Blavatskyllä ei kuitenkaan ollut ta- 
pana kutsua Kristusta Jumalaksi. Päinvastoin 
tuntui kristittyjen mielestä silloin, että teoso- 
finen liike juuri kielsi Kristuksen jumaluuden. 
Tämä väärinkäsitys aiheutui siitä, että kristityt 
raamatun pyhiin kirjoihin nojaten olivat tottu- 
neet pitämään Jeesusta ja Kristusta yhtenä ja 
samana olentona, ja myös siitä, että madame 
Blavatsky y.m. teosofit jyrkästi kielsivät Jee- 
suksen jumaluuden. 

Totuuden etsijä saattoi kuitenkin silloinkin 
päästä asian ytimeen suuremmitta vaivoitta. 
Vaikkei madame Blavatsky nimittänyt Kristusta 
Jumalaksi, tulkitsi hän Kristuskäsitettä tavalla, 
joka selvästi osotti, mihin suuntaan hän toivoi, 
että sitä asiaa ymmärrettäisiin. Hän puhui, ku- 
ten  tiedämme,   »Kristus-prinsiipistä». 

Tämä Kristus-prinsiippi, hän sanoi, on per- 
soonaton, s.o. se ei kuulunut yksinomaan Jee- 
sukselle, vaan piilee kaikkialla ja joka ihmi- 
sessä. Se on ihmisessä hänen korkein, sisin it- 
sensä, a a t m a a  eli a a t m a a - b u d d h i  eli 
a a t m a a b u d d h i - m a n a s .  Mutta se ei ole 
ihmisen prinsiippinä voima vailla kosmillista 
taustaa, vaan — niinkuin H. P. B. sanoi — se 
on samalla »maailman sielu» eli a a l a j a ,  siis 
kosmillinen kokonaistajunta. Ja kun Kristus 
kerran oli kosmillinen eikä ainoastaan psyko- 
loginen voima, oli oikeastaan vain uusilla ni- 
millä toistettu vanha käsitys Kristuksen juma- 
luudesta. Mutta mikä ero entisen ja uudestaan 
eloon herätetyn vanhan välillä! Nyt Kristus oli 
Jumala, mutta ei Jeesus. 

Tänään ymmärrämmekin paremmin Kristuk- 
sen jumaluutta kuin pari-kolmekymmentä vuot- 
ta sitten. »Kristus-prinsiipin» mysterio on al- 
kanut meille selvitä. Maailman sieluna se on 
L o g o s  eli se henkinen tajunta, se jumalalli- 
nen olento, joka on meidän aurinkokuntamme 
isä, luoja ja hallitsija. Ja vielä tarkemmin 
määriteltynä Kristus on tämän kolmiyhteisen 
Logoksen yksi olemus- eli tajuntapuoli. Logos 
on  psykologisesti   kolmiyhteinen,  kuten  jokai- 
 

nen ihminenkin: hän on tietoa, tuntoa ja tah- 
toa. Logoksen tahtoa kutsutaan kristillisessä 
jumaluusopissa isäksi, hänen tuntoaan pojaksi 
ja hänen tietoaan eli järkeään pyhäksi hen- 
geksi. Jumalan poika on täten »toinen persoona 
kolmiyhteydessä», ja tätä jumalan poikaa, tun- 
toa eli rakkautta, kutsutaan myös Kristukseksi. 

Kristus on siis Jumalan rakkautena. Mutta 
mikä on Jumalan rakkaus? Kuten olen koetta- 
nut selittää esim. kirjasessa »Kirkonopin teo- 
sofia», on Jumalan rakkaus sekä se ihanneihmi- 
nen, se ihmisen täydellisyyskuva, jonka mu- 
kaan ja jonka kaltaiseksi ihmiskunta ja jokai- 
nen ihmisyksilö kasvaa, että myös se kasvat- 
tava kehitysvoima, joka ihmiskunnan askeleita 
ohjaa täydellisyyden tiellä. Kristus »prinsiip- 
pinä» ei ole mikään mekaaninen tai tajuton 
kosmillinen voima, vaan elävän Jumalan elävä 
rakkaus. 

Tätä suurta totuutta Kristuksessa meidän ei 
pidä päästää näkyvistämme. Nyt kun taas pu- 
hutaan Kristuksen toisesta tulemisesta ja odo- 
tetaan sen pian tapahtuvan, nyt on pidettävä 
totuus mielessä. Kristus ei voi tulla personal- 
lisessa merkityksessä, sillä Kristus ei ole mi- 
kään erityinen personallinen olento. Kristus 
on Jumalan elävä rakkaus jokaisen ihmisen sala- 
tajunnassa. Kristus on Jumala. Kun siis 
Kristus tulee, merkitsee tämä, että Kristus — 
kosmillinen tajunta — herää jonkun ihmisen 
hengessä. Se on yksilöllinen tapahtuma, joka 
ei riipu ajasta eikä paikasta. Kristus on aina 
tullut — niiden luo, jotka ovat häntä kutsuneet. 
Mutta silloin tällöin sattuu ihmiskunnan his- 
toriassa ajankohta, jolloin kosmillinen Kristus 
aivankuin painautuu ja laskeutuu ihmiskuntaan 
— ja itse tahtoo päästä ihmisten ilmoille. Sem- 
moisessa ajankohdassa elämme nyt. Nyt Kristus 
etsii ihmissieluja. Nyt Jumalan rakkaus pyrkii 
ilmentämään pyhää majesteettiaan. Näkymättö- 
mässä maailmassa tuntuu kuin suuri mahtava 
jumalolento lähestyisi maanpiiriä. Sentähden 
saatamme odottaa — ehkä läheisessä tulevai- 
suudessa Kristuksen heräävän monen ihmisen 
sielussa ja monen semmoisen ihmisen syntyvän, 
jossa Kristus jo on elävä. Saattaapa syntyä 
joku suuri maailmanopettajakin, jonka kautta 
kosmillinen Kristus saattaa puhua ja vaikut- 
taa. 

Kosmillista Kristusta hänen suhteessaan ih- 
missieluun kutsutaan erikoisnimellä »mystilli- 
seksi Kristukseksi». Mystillinen Kristus on Ju- 
malan elävä rakkaus ja täydellisyystahto ihmi- 
sen sielussa. Joulu on juhla, joka sisäisesti tar- 
kottaa mystillisen Kristuksen »syntymistä» eli 
tajuiseksi   heräämistä   yksilön  sielussa. 

Meidän aikamme suurin psykologinen vaara 
on Kristuksen unohtaminen. Mitä se merkitsee? 
Se merkitsee, että sielumme pintapuolistuu ja 
jokapäiväistyy, näivettyy ja kuihtuu tyhjään 
aineellisuuteen. Elämän juhlatunnelma haihtuu, 
sen runous katoaa, sen kauneus kaikkoo. Jälelle 
jää vain sisällyksetön yhtäkaikkisuus. Ihminen 
ei enää ole sielukas. 

Kuinka monta sielutonta ihmistä tapaamme- 
kaan nykyajan yhteiskunnissa! Kylmä järki, 
terävä  äly,   sukkela  käytännöllisyys   karkottaa
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tunteen ja mielikuvituksen sielusta; ja kuiten- 
kin juuri nämä tekevät sielun sielukkaaksi! 

Nyt ei monellakaan ihmisellä ole muita kuin 
personallisia himojaan ja mielitekojaan, omia 
personallisia tunteitaan. Ne eivät enää jaksa 
tehdä ihmisyksilöä sielukkaaksi! Järki tuomit- 
see ja arvostelee niitä, emmekä yksin niitä 
jaksa toisissamme ihailla. 

Sentähden kaipaamme uusia tunteita, uusia 
näköaloja, uusia voittoja siveelliselle kauneus- 
tajunnallemme. Kaipaamme Kristusta. Sillä kun 
ihmissielu joutuu kosketukseen Kristuksen kans- 
sa, silloin siinä heräävät uudet voimakkaat tun- 
teet, silloin sille avautuvat uudet suurenmoiset 
näköalat, silloin siinä syntyy uusi siveellinen 
into ja voima. 

Kuinka voisimmekaan muuta kuin Ilmestys- 
kirjan loppusanoilla toivoa, että hän, meidän 
Herramme ja Kristuksemme, tulisi pian! 1917: 
439—442, 

Kun Kristuselämä syntyy ihmisen sielussa, 
silloin — — —   Ja kun Kristus taluttaa häntä 
kädestä — ------- lähemmä Kristusta! ks teosofia 
art Mitä on teosofia?    1917:446, 

En ole koskaan tietääkseni taistellut Kristusta 
vastaan, sillä Kristus näkyi minulle jo v. 1893, 
ja v. 1896 sain sen käsityksen kristinuskosta 
mikä minulla yhä vielä on; mutta kuitenkin 
olen vasta viime kuluneena seitsemänä vuotena 
päässyt tarkempaan selvyyteen Kristuksen mo- 
nipuolisesta mysteriosta, ja jos teosofisessa elä- 
mänymmärryksessäni ennen vältin Kristusky- 
symyksen tietopuolista pohtimista, olen nyt 
siinä suhteessa muuttunut Saulista Paavaliksi. 
— ------ oikea tieto Kristuksen mysteriosta mul- 
listaa meidän suhteemme jokapäiväiseen elä- 
mään. — — — Kristuksen missionia — — — 
sillä Kristustodellisuus on niitä kaikkia kor- 
keampi ja laajempi,   ks tunnustus 1918:166—167, 

Buddha ei enää ruumistu, Kristus ei liioin. 
Molemmat olivat jo täysiä hedelmiä, ks Jeesus 
art Oliko 1918:235, 

J e e s u s  v a i k o  K r i s t u s ?  art ks Jeesus 
1919:15—18, 

KRISTUS JA LOGOS. 
Tammikuun Tietäjässä kirjotin pari sanaa 

kysymyksestä »Jeesus vaiko Kristus?»1) johon 
olin saanut aihetta erään antroposofiystäväni 
kirjeen johdosta. Pyysin häntä jatkamaan kir- 
jeenvaihtoamme. Hän lähettikin minulle maa- 
liskuun puolivälissä kirjeen, jonka nyt vasta 
olen tilaisuudessa esittämään Tietäjän luki- 
joille. 

Näin kirjottaa ystäväni: 
»En saata sanoa, että vastauksesi olisi minua 

kaikessa tyydyttänyt — yhä on jäljellä epäsel- 
viä kohtia. Englantilaisten teologein kanssa en 
antroposofina ole täysin yhtä mieltä. Kristuk- 
sen ruumistumisella oli todella ratkaiseva mer- 
kitys — juuri sen kautta tuli hänestä maallisen 
kehityksen käännekohta». Mutta jotkut teoso- 
fit tahtovat mielellään päästä asiasta sotkemalla 
sitä »mystilliseen Kristukseen», joka taas todel- 
 

i)   [*ks Jeesus  1919:15—18] 

lisuudessa   ei   voisi  olla  olemassa   ilman   histo- 
riallista Kristusta. 

»Näyttää siltä, että mielelläni soisit, että Kris- 
tusta voitaisiin luokitella i h m i s e k s i .  Omas- 
ta puolestani ajattelen häntä mieluummin ju- 
malalliseksi olennoksi. Tuskin luulen, että hä- 
nestä voi olla liian korkeita käsityksiä. Ehkä 
on vaikeata ilmottaa meille ihmisille abstraktis- 
ta totuutta — mutta se ei olekaan välttämätöntä. 
Pääasia lienee, että saamme tietoa totuudesta 
siinä muodossa, mikä on tarpeellinen kehityk- 
sellemme. Toht. Steiner välttää nähtävästi kor- 
keampien henkisten totuuksien ilmottamista 
meille muodossa, joka olisi altis kiteytymään 
uskonkappaleiksi. Henkinen totuus on elävä 
ja täytyy siksi jäädä, jos se mielii säilyttää ky- 
kynsä herättää ja innottaa korkeampaan ja 
rikkaampaan kehitykseen. Kielemme sanat 
ovat sitäpaitsi vaillinaisia ilmaisukeinoja. Jos 
minä esim. vastaisin myöntävästi kysymykseesi: 
»onko Kristus ollut ihminen?», sisältäisi vas- 
taukseni korkeintaan puolinaisen totuuden — 
mutta varmasti se olisi harhaanviepä. Ne 
aurinko-olennot, joiden p ä ä l l i k k ö  Kristus 
oli aurinko-manvantaran aikana, olivat kyllä 
kehityksessään »inhimillisellä» kohdalla, mutta, 
niiden seitsemästä prinsiipistä. oli astraaliruu- 
mis alin! Ja aatmaan yläpuolella heillä vielä 
oli kaksi korkeampaa prinsiippiä. Jos nyt kui- 
tenkin tahtoisi väittää, että Kristus siis joka ta- 
pauksessa on ollut ihminen auringossa, ja jos 
sillä luulee ratkaisseensa hänen arvotuksensa, 
joutuu suuresti harhaan. Silloin on mielestäni 
syypää samanlaiseen virheeseen kuin juutalai- 
set, jotka luulivat ratkaisseensa arvotuksen, 
kun olivat huomanneet Jeesuksen polveutuvan 
Joosefista, natsaretilaisesta salvumiehestä. Jos 
J e e s u s  jo oli moninkertainen ja monimutkai- 
nen olento (vrt. Walleenin kirjaa E v o 1 u- 
t i o n e n s  v ä n d p u n k t ) ,  on täytynyt olla 
samoin Kristuksen laita, sillä onhan se mikä 
tapahtuu täällä alhaalla fyysillisellä tasolla, 
kaikua siitä, mikä tapahtuu korkeammilla ta- 
soilla. 

»Sanotaan »auringon» tulihengistä, että ne 
myöhemmin ovat läpikäyneet sangen korkean 
kehityksen. Tämän kanssa yhtäpitävä on mitä 
sanotaan Efes. 1:21, josta näemme, että Kristus 
on asetettu kaikkien luovien hiearkiojen ylä- 
puolelle, siis niidenkin yli, jotka muuten hier- 
arkisessa järjestyksessä ovat »tulihenkien» ylä- 
puolella. Mutta ei tässä kyllin, sillä Koi. 1:16 
ja Johanneksen evankeliumin johdannon mu- 
kaan kaikki on alusta saakka luotu hänessä ja 
hänen kauttaan, h ä n e n ,  joka sitten »tuli li- 
haksi ja asui keskellämme». Nämä ovat selviä 
sanoja, joita kuitenkin mielellään tahdotaan se- 
littää tyhjiksi, koska niitä on vaikea käsittää. 
Tässä itse asiassa lähestymme korkeampaa sa- 
laisuutta, jota en edes tahdo yrittää tulkita. 
»Luonnollisen» ihmisen on vaikea käsittää nel- 
jättä ulottuvaisuutta — puhumattakaan muista. 
Korkeampien ja korkeimpien tasojen olosuhteet 
ovat tietenkin aivan toisenlaisia kuin sen ai- 
neellisen tason, johon meidät on sovellutettu. 
Kuta useampia arvotuksia ratkaisemme, sitä 
useampia ilmestyy näköpiiriimme. Ja onni, että 
niin on — onni,  että   meillä   on   Kristuksessa
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olento, jota emme muitta mutkitta saata mää- 
ritellä ja luokitella, jonka ymmärtämiseen päin- 
vastoin koko tuleva kehitys on välttämätön. 
Samaa sopii sanoa evankeliumeista, jotka ku- 
vaavat Kristus-olemusta ja joiden ymmärtä- 
mistä voimme alotella syventymällä tri Steinerin 
tiedonantoihin. Kuta kauemmaksi etenemme 
tällä tiellä, sitä syvemmäksi kasvaa kunnioituk- 
semme näitä ihmiskunnan ihmeellisimpiä todis- 
tuskappaleita  kohtaan. 

»Vielä sananen: Kristus ei ole verrattavissa 
»maailmanopettajiin», vaan hän on se lähde, 
josta nämä ammentavat, ja toiselta puolen hän 
antaa sen v o i m a n ,  jonka avulla kykenemme 
toteuttamaan maailman opettajien opetuksia. 
Myönnän, että Kristusolennon ruumistumisen 
ohella syntyi jotain uutta. Siihenhän viittaa- 
vat taivaallisen äänen sanat Jeesusta kastet- 
taessa: »tänään olen sinut synnyttänyt». Mitä 
silloin, tai oikeastaan ristinkuolemassa, syntyi, 
voisimme nimittää k o s m i l l i s e k s i  rak- 
k a u d e k s i . »  (Vrt. Busch, L i d a n d e t s  
m y s t e r i u m ) » .  

Ylläoleva selvittely on tarkotettu vastauk- 
seksi kysymykseeni: »onko Kristus ollut ihmi- 
nen (nim. varhemmissa olemismuodoissa)?» Se 
on tosin hieman epämääräinen ja kiertelevä, 
johtuen siitä, että kysymyksenalainen asia on 
liian korkea ja vaikeatajuinen luonnollisen ih- 
misen ymmärrykselle, kuten kirjottaja sanoo. 
Mutta joka tapauksessa olen siitä hyvilläni, 
sillä se ainakin tekee itse problemin selvem- 
mäksi. 

Ensinnäkin ystäväni kirje todella vastaa 
myöntävästi kysymykseeni, sillä »ihmisellä» en 
tarkota nykyistä inhimillistä muotoamme enkä 
kaikkia nykyisiä »prinsiippejä». Ihmisellä tar- 
kotan kuten H. P. Blavatskykin sitä itsetie- 
toista, ajattelevaa, järkevää minuutta, joka yk- 
sin on altis n.s. eetilliselle konfliktille eli si- 
veellisille ristiriidoille hyvän ja pahan välillä; 
toisin sanoen siis olentoa, jonka toimivana prin- 
siippinä  on m a n a s  sen kaksinaisuudessa. 

Jos nyt Kristus on olento alapuolella logosta 
ja jos hän on kehittynyt tämän aurinkojärjes- 
telmän ynnä sen eri manvantaroiden aikana, on 
hänen täytynyt joskus olla »ihminen» — oli hän 
kuinka korkea tahansa; ja siis kysymykseni on 
saanut  myöntävän vastauksen. 

Haluni tehdä kristusolennosta ihminen, kuten 
ystäväni huomauttaa, johtuu vain siitä, että tah- 
toisin saada jumalan eli logoksen oikeuksiinsa. 
En tahtoisi ihmistä mystilliseksi vapahtajak- 
semme. Tahtoisin logoksen, joka ei tässä au- 
rinkojärjestelmässä ole kehittynyt ihmisestä 
ylöspäin, vaan alusta saakka on toiminut luo- 
jana. Mystillinen Kristus sai alkunsa siitä, että 
logos saavutti inhimillisen itsetietoisuuden Jee- 
suksessa Kristuksessa. Logos on siis vapahta- 
jamme mystillisesti, vaikka Jeesus Kristus on 
yhtä hänen kanssaan, koska logos ilman Jeesus 
Kristusta ei olisi päässyt mystilliseksi vapahta- 
jaksemme siinä ihmeellisessä käytännöllisessä 
merkityksessä, jossa hän sitä nyt on. 

Johanneksen evankeliumin alkusanat tarkot- 
tavat mielestäni juuri logosta, jonka kautta 
kaikki on luotu mikä luotu on. Nuo sanat (1:14) 
 

kuuluvatkin: »Ja sana tuli lihaksi ja asui mei- 
dän keskuudessamme...» Kreikan kielellä: 
Kai o logos s a r k s  e g e n e t o ,  kai 
e s k e n o s e n  en y m i i n . . .  Alkuperäinen 
teksti käyttää siis itse sanaa »logos» ja logos 
asui en y m i i n ,  joka sanatarkasti merkitsee 
»meissä»; siis »logos tuli lihaksi ja asui meissä». 
Tämmöisellä lauseella evankeliumi siis painos- 
taa sekä sitä tosiseikkaa, että Jumala tuli lihaksi 
Jeesuksessa Kristuksessa, että myös siitä joh- 
tuvaa toista tosiseikkaa, että Jumala nyt asui 
meissäkin: mekin olemme nyt saaneet katsella 
hänen kunniaansa sekä Jeesuksessa Kristuk- 
sessa että itsessämme, ja kaikki tämä on tapah- 
tunut meidän fyysillisessä päivätajunnassamme 
(eikä, kuten ennen, transissa). Jos lukee Joh. 
ev:in ensimäisen luvun tässä valossa, käy kaikki 
selväksi. 

Näillä sanoillani en ole vähimmässäkään mää- 
rässä tahtonut rajottaa mysterioiden äärettö- 
myyttä. Olen täysin yhtä mieltä antroposofi 
ystäväni kanssa siitä, että kuta enemmän ym- 
märrämme, sitä enemmän näemme salaisuuk- 
sia. Sehän on minunkin Kristuskäsitykseni a 
ja o.    1919:148—150, 

Joulu-------- — esoteerisesti -----— aina tu- 
lee olemaan auringon eli Kristuksen syntymä- 
juhla ihmisen sielussa. ---------------vääriäkin Kris- 
tuksia. -------- tekee Kristus-valollaan -  
Kristus on hyvä ja Kristus ei tiedä pahasta, ks 
joulu 1919:292—294, 

Jos   ihminen   tahtoo   muistaa,   täytyy   hänen 
tulla Kristuksen kaltaiseksi.-------------- kohoamista 
kuolemattomaan Kristusminään ks jälleensynt. 
1919:295—296, 

emme kuunnelleet Kristuksen ja Buddhan 
ääntä, ks marttyyrit 1920:5—6, ennustus 1920: 
50—54, 

näin sen elämän, — — — joka on Kristuk- 
sessa ja joka Kristuksen kanssa meihin syntyy; 
näin, että Kristus on vapahtajamme ja että Jee- 
sus Kristus on täydellisimmin ilmoittanut meille 
Kristuksen (eli Logoksen); näin, että ilman 
Kristusta emme voi elää henkisesti ja ks sota 
1920:103—105, 

Mutta mikä oli Kristuksen silmämääränä kai- 
kissa hänen käskyissään ja opetuksissaan? ks 
sukupuoliasia   1920:148—154, 

Kristuksen seuraaminen ei ole mikään poliit- 
tinen ohjelma, vaan esoteerinen asia, joka kuu- 
luu hänen opetuslapsilleen, mutta ei suinkaan 
velvoita pimeydessä vaeltavaa maailmaa yleen- 
sä,   ks  sota  1920:198—199, 

ja Kristuksen, Buddhan y.m. Mestareiden vii- 
toittamaan suuntaan ks R-R  1920:246—247,  367, 

Ja veri on Kristuksen verta, joka on vuota- 
nut hänen sydämestään, kun risti miekkana on 
pistetty siihen,   ks R-R 1921:22, 

Kristus (khristos) on kreikankielinen kään- 
nös hebrealaisesta sanasta mashiah (messias) ja 
merkitsee — samoinkuin messias — »voideltu». 
ks Jeesus 1921:65—67, 

tunsimme olevamme Kristuksen ja Buddhojen 
seurassa, ks teosofia art T. S:n tehtävä 1921: 
331—334, 

Edistyminen kristinuskon hengessä on sitä, 
että ihminen kasvaa yhä enemmän Kristuksen 
kaltaiseksi,   yhä   enemmän   täyttyy   Kristuksen
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hengellä, mutta ei suinkaan sitä muuta, ks R-R 
1921:390—396, 

mystillisen Kristuksen puhetorvina ja edus- 
tajina  ks salatiede   1921:454—456, 

tietäjien seurassa löytäisivät tien Kristuksen 
seimen luo!    ks Joulun R-R 1921:583, 

KRISTUS JA  TEOSOFINEN LIIKE. 

Pyrkijän tulee painaa mieleen Jeesuksen sa- 
nat, »älkää antako sanoa itseänne mestariksi, 
sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus, ja te 
olette kaikki veljeksiä.» Mutta hän ei saa ereh- 
tyä luulemaan, että Jeesus olisi itseään tarkoit- 
tanut. 

Jeesus oli ihminen, joskin korkea vihitty, 
eikä kukaan ihminen, joka on henkisesti ke- 
hittynyt, ota vastaan jumalallista palvontaa. 
Mutta Kristus, joka on ainoa mestari, on »lihaksi 
tullut sana», Jumala, joka asuu salassa joka ih- 
misessä ja Jeesuksessa ilmensi itsensä ennen saa- 
vuttamattomalla täydellisyydellä. Jeesus Kris- 
tus on sentähden jumalaksi tullut ihminen ja 
samalla ihmiseksi tullut Jumala. Häneen kät- 
keytyy jälleensyntymisen apoteoosi ja jumalal- 
linen inkarnatsioni. 

Itämaalaisen sanontatavan mukaan Jeesus on 
yksi mestareista. Mestareita on monta, ja kaik- 
ki, jotka ovat uudessa liitossa, tunnustavat 
Kristuksen maailman valoksi ja vapahtajaksi, 
toisin sanoen  Ainoaksi  Mestariksi. 

Mestarit elävät fyysillisessä ruumiissa, mutta 
Kristus ei. Koko maapallo ja sen elämä on 
Kristuksen fyysillinen ruumis. Joka ihmisestä 
voi tulla solu Kristuksen ruumiissa. 

Kaikki uuden liiton mestarit ja heidän ope- 
tuslapsensa (eli Valkoinen Veljeskunta) palve- 
levatkin hermostona Kristuksen ruumiissa. 
Koska heitä on joka maassa ja joka kansassa, 
muodostavat he ikäänkuin sähköverkon, joka 
peittää koko maapallon. 

Opetuslapsia on joka kansassa, vaan ei kaik- 
kialla täysin vihityitä mestareita. Mutta mes- 
tarit ja opetuslapset palvelevat joka kansassa ja 
joka maassa ihmisyyden asiaa. 

Valkoisen Veljeskunnan jäsenet eivät ole 
kansallisia ahtaassa merkityksessä. He eivät 
tee eroa ihmisten välillä. Mutta niinkuin yksi- 
löt ovat erilaisia, niin ovat kansatkin, ja heitä 
auttaessaan valkoiset veljet tietävät, että kun- 
kin yksilön ja kunkin kansan on kuljettava omia 
teitään, täytettävä omaa tehtäväänsä ihmiskun- 
nan historiassa, jotta saavuttaisivat Kristus- 
elämän täydellisyyden. 

Kansojen kohtaloita ohjaavat eriasteiset 
enkeliolennot, joista muutamat ovat omaksuneet 
Kristuksen. Nämä jälkimäiset joutuvat lähei- 
seen yhteyteen Valkoisen Veljeskunnan kanssa 
ja ovat siten mukana Kristuksen hermostossa. 

Teosofisen liikkeen panivat alkuun vihityt 
mestarit opetuslastensa välityksellä ja heidän 
tarkoituksensa oli voittaa maailma elävälle 
Kristukselle. Kirkot ja uskonnot olivat vajon- 
neet sokeaan tietämättömyyteen ja mammonan 
palvelukseen, tieteet ja yliopistot olivat antau- 
tuneet materialismin helmaan ja olivat vajoa- 
massa politikoimisen tyhjyyteen, yksilöt ja yh- 
teiskunnat olivat unohtaneet veljeyden sanoman 
 

ja seisoivat suurten mullistusten ja häviöiden 
partaalla. Kristuksessa yksin oli maailman pe- 
lastus. Totuuden etsimisen pyhä henki, joka vie 
Kristuksen luo, oli ainoa joka saattoi nostaa ja 
puhdistaa uskontoja ja kirkkoja, tieteitä ja yli- 
opistoja, yksilöitä ja yhteiskuntia. Sentähden 
valon veljet avasivat raolleen pyhäkköjen ovet 
ja kutsuivat totuuden etsijöitä astumaan sisään 
tiedon temppeleihin. Oville oli kirjoitettu hei- 
dän ikuinen tunnuslauseensa: »Ole puhdas, jos 
tahdot astua valon vapauteen! Tarkoitus ei py- 
hitä keinoja.» 

Mutta on olemassa toinen salainen veljes- 
kunta, joka ei tunnusta Kristusta lihaksi tul- 
leena sanana eikä tahdo hänestä tietää. Sillä on 
omat suunnitelmansa ihmiskunnan sivistyksen 
ja älyllisen kehityksen suhteen ja se käyttää 
kärsimystä ja pahaa kasvatuksensa välineinä. 
Sen tunnuslauseena on, että tarkoitus pyhittää 
keinoja, ja se tahtoo pitää ihmiskuntaa tietä- 
mättömänä Kristuksesta, jonka turvissa ihmi- 
nen voi kasvaa tekemättä pahaa. Nämä varjon 
veljet kulkevat ympäri kuin sudet lammasten 
vaatteissa, houkutellen yksilöitä ja kansoja suu- 
risuuntaisilla poliittisilla unelmilla, joiden to- 
dellisena pohjana ovat vihat ja vainot, sodat ja 
nälänhädät. »Taistelkaa ja tappakaa», he huu- 
tavat, »niin te saavutatte onnen ja veljeyden». 
Onni ja veljeys kyllä lopulta tulevat, mutta ei 
taistelun tuloksena, vaan niiden kärsimysten 
kautta  jotka taistelua  kulloinkin seuraavat. 

Ja kuitenkin ihmiskunta Kristuksen ja Val- 
koisen veljeskunnan avulla voisi saavuttaa on- 
nen ja veljeyden paljon nopeammin ja paljon 
helpommin. 

Pyrkijän tulee huomata, että varjon veljien 
työ voi näkyä teosofisessakin liikkeessä, mikäli 
se johtaa poispäin elävästä Kristuksesta tai 
myös    Jeesuksen    elämän    ohjeista. 

F r a t e r     R o s a e      C r u s i s .  
1922:38—40, 
[*ks myös Valon ja varjon veljet 1922:100— 

105.] 
Kun kyselin häneltä, miten hän käsitti Kris- 

tuksen käskyn olla pahaa vastustamatta, olla 
miekkaan tarttumatta j.n.e., selittäen, että 
Ruusu-Ristissä käsitimme Kristuksen olevan 
sotaa vastaan, innostui hän heti niin, että sil- 
mänsä loistivat, ks Tingley, Katherine 1922:125 
—126, 

Kristus samoinkuin Buddha kieltää seuraajil- 
taan väkivallan, tappamisen ja sodan käynnin, 
sen jokainen ks sota 1922:162—165, 170, 

Sangen mielenkiintoinen on m.m. Max Hein- 
delin esitys Kristuksesta ja hänen suuresta työs- 
tään,   ks Heindel  1922:227,   231, 

Milloin Kristus minun sielussani syntyy? ks 
Joulun sanoma 1922:296—298, 304, 

todellisia Kristuksen seuraajia ks nuhtelemi- 
nen 1923:5, 

Odotettiin siis Kristuksen toista tulemista, ks 
I. T. J. 1923:7—8, 

He olivat Kristuksen seuraajia elämässä ja 
käytännössä ks duhoboorit  1923:11, 

Anteeksianto on Kristuksen suurin ja korkein 
oppi. ks anteeksianto 1923:85—86, elämänpuu 
1923:157,  Mestari  1923:243. 

kansallishaltiamme on Kristuksen   (ja Budd- 
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han) seuraaja, joten hän ei hyväksy väkivaltaa 
eikä sotaa ks Jinarajadasa 1923:284—285, 

Kristus-kysymys, kirj. E. K. [*Eino Krohn] 
[*H. P. B:n, A. B:n, R. S:n, Max Heindelin ja 
P. E:n ylläolevaa kysymystä koskevien mieli- 
piteiden ja tutkimustulosten esittelyä.] 1923: 
302—306, 

Mistä kirjoista saa selvän käsityksen H. P. B:n 
kannasta Kristuskysymyksessä ja mikä on 
H. P. B:n kanta?   ks H. P. B. 1923:315—316, 325, 

sain sen tiedon Kristuksesta, mikä minulla 
muuttumattomana on, vaikka ks P. E. XII 1923: 
363—365, sota 1924:4, 

Kristus oli — sen kaikki tietävät omassatun- 
nossaan — rauhan ruhtinas, uhrautumisen ja kär- 
simysten kuningas, ks aseet 1924:82, Wrede M. 
1924:88—89, 

Tahto ilmenee Kristus-elämässä, ks itse- 
murha 1924:208, apostolit 1924:245—247, 

länsimaalainen viisaus Kristuksen jälkeen ks 
Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:261—265, 

Kristuksen opin henki ja ydin on rakkaus. 
Vaikka muutoin ei puhuttaisikaan Kristuksen 
opista — Kristus kun muka oli vain »vapah- 
taja», eikä »opettaja», — astuu totuus ks joulu 
1924:363—364, 

»Kristuksen sanomasta ihmiset eivät välitä 
ks Temppeliseura  1924:366—367, 

Kummallinen ilmoitus oli luettavana sanoma- 
lehdissä silloin tällöin tammikuun ajalla. Se oli 
kirjoitettu jonkun amerikkalaisen profetissan 
nimessä ja kertoi Jeesuksen tulosta helmikuun 
6 p:nä. Ilmoituksessa ei mainittu, tuleeko Jee- 
sus sinä päivänä syntymään uudestaan maan 
päälle vai millä tavalla hänen tulonsa tapahtuu, 
jonka tähden moni mielikuvituksessaan näki 
maailman loppuvan ukkosen jyrinään ja suur- 
ten vesien pauhuun, salamoiden kaameasti va- 
laistessa hävitystä, — ja sitten Jeesuksen tule- 
van taivaan pilvissä tuomitsemaan eläviä ja 
kuolleita. 

Kysymysillassa tammikuun 24 p:nä koski en- 
simäinen kysymys tätä levottomuutta herättä- 
vää ilmoitusta, ja helmikuun 1 p:ksi olimme 
järjestäneet ylimääräisen esitelmän Kansanta- 
lolle, jossa puhuin Kristuksen toisesta tulemi- 
sesta,1) maailman lopusta ja nykypäivien en- 
nustuksista. 

Amerikkalainen profetissa on toivottavasti 
tarkoittanut parastaan tuolla huomiota herättä- 
vällä ilmoituksellaan, mutta kyllä se epäile- 
mättä on saanut aikaan yhtä paljon pahaa kuin 
mitä sillä lienee hyvää tarkoitettu. Ja kuinka 
itse asiassa kritiikittömillä ja perättömillä va- 
kuutuksilla ja ennustuksilla saattaisi olla mi- 
tään suorastaan hyvää vaikutusta?   1925:49, 

Kaikki dogmit saavat järkiperäisen selityk- 
sensä mystillisen Kristus-käsityksen valossa 
ks veri 1925:52, 

että Kristus käytettynä ainutlaatuisena ja 
substantiivisessa merkityksessä ks Mestarikir- 
jeet  1925:99—101, 

mystillisen Kristuksen toteutuneena Jeesuk- 
sessa Kristuksessa ks auktoriteetti 1925:149— 
151, 

1)   [*julk. samannimisenä  vihkosena] 

Se Kristus- eli Poika-tajunta, mikä Vanhan- 
testamentin esityksissä peittyy oikeus- ja väki- 
valtatajuntaan, se nyt niissä tutkimuksissa as- 
tuu julkiseksi, ks J. R. H. Isä Aabraham 1925: 
192, 

Jokainen Mestari, jossa Kristus elää, kärsii 
ja iloitsee samalla, ks Karjalainen V. 1925:252, 
onni  1925:259, 

sanoma elävästä, mystillisestä ja kosmillisesta 
vapahtajasta eli Kristuksesta, ks Teosofian 
joulusanoma   1925:371—374, 

K r i s t u k s e n  t o i n e n  t u l e m i n e n ,  kirj. 
H. P. B. suom. P. E. 1925:374—378, 

Minun sanani pysyvät, sanoi Kristus. Ne to- 
siaankin pysyvät meidän tuomareinamme, kun- 
nes niitä noudatamme,   ks teosofia 1926:9—10, 

He ovat Kristuksen rakkauden palvelijoita 
eivätkä käytä murhaa tai väkivaltaa työsken- 
nellessään Jumalan valtakunnan puolesta, ks 
Garver, W. R.  1926:31, 

Kristuksen toinen tuleminen ks I. T. J. 1926: 
33—37, 

mystillinen Kristus meidän hengessämme ks 
Messias 1926:73—74, 

Jos hedelmät ovat hyviä, jos ne ovat Kris- 
tuksen Valkoisen Veljeskunnan hengen mukai- 
sia, silloin työmiehessä on ollut oikea henki. 
ks Valk.  Veljesk.  1926:138, 

Kirjassani »Christosophia» olen perustellut 
niitä syitä, joiden nojalla täytyy arvostella vää- 
riksi Idän Tähden ja katolisen kirkon Kristus- 
oppeja,   ks teosofia  1926:167—169, 

mystillinen Kristus omassatunnossani ks R-R 
1926:218—219, 

Idän Tähden julistukset Kristuksen toisesta 
tulemisesta tarkoittivat, että Kristukseksi nimi- 
tetty »maailmanopettaja» -------------  

Kristuksen toisesta tulemisesta —------------ saat- 
taa toiselta puolen Kristuksella olla puhetor- 
via ihmisten kesken — — — Yhteys Kristuk- 
sen kanssa-------------Puhukaa silloin ainoastaan 
mystilliskosmillisesta Kristuksesta! ks I. T. J. 
1926:241—247, 

synnyttää Kristuslapsen ks nainen 1926:303. 
ks joulu  1926:313, 

Viikot vierivät, vuodet vaihtuvat, — kaikki 
virtaa, muuttuu, katoaa. Mikä tässä haihtuvien 
harhojen maailmassa on pysyväistä, ikuista, 
muuttumatonta? Onko sitä olemassakaan? On, 
ja se on ehdoton totuus, ikuinen olevainen, elä- 
män salaisuus, jota niin mielellämme nimitäm- 
me Jumalaksi. Filosofeina sanomme »olevai- 
nen», tiedemiehinä »totuus», uskovaisina »Ju- 
mala», — ja totuutta etsivinä ihmisinä käytäm- 
me mitä nimeä tahansa  ja kaikkia nimiä. 

Rakkain meille kuitenkin on nimi »totuus» 
niin kauan kun tahdomme olla etsijöitä, s.o. 
seistä elämänvirran rannalla pää kumarassa 
ihmeissään, sydän palvonnasta polvillaan. Mutta 
jos emme enää jaksa ajatella, jos omat vikam- 
me ja syntimme antavat meille liian paljon te- 
kemistä, niin että ennen kaikkea kaipaamme 
omantunnon rauhaa ja sovintoa elämän kanssa, 
silloin tyydymme toiseen nimeen ja etsimme 
armoa ja anteeksiantoa Jumalalta. 

Onpa sentään totuuden etsijällä toinenkin 
nimi, kun hän lähestyy olemassaolon suurta sa- 
laisuutta.     Eihän   etsijä   paikoilleen   jää.     Hän
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lakkaamatta etenee, hän yhtämittaa löytää. 
Uusia näköaloja avautuu hänelle alati, ja kun 
hän henkisessä elämässään on oppinut tunte- 
maan sitä rakkauden lämpöä, joka totuuden va- 
lossa hohtaa ja hehkuu, silloin hänen huulilleen 
nousee uusi nimi, nimi, jota Jeesus Kristus 
käytti ja jonka hänen sydämensä nyt kuiskaa: 
Isä, rakas  Isä, taivaallinen Isä. 

Oli kerran etsijä-teosofi, joka oli joutunut 
hämilleen siitä, että teosofisessakin maailmassa 
oli jakauduttu niin moniin seuroihin ja lahkoi- 
hin monenlaisine katsantokantoineen ja näkö- 
kohtineen. Hän ei lopulta tiennyt, kellä oli oi- 
kein, kellä väärin, ja oli miltei taipuvainen us- 
komaan, mitä eräs itsetietoiselta ja viisaalta 
näyttävä toveri hänelle vakuutti, nim. että kai- 
killa oli oikein. Hän ei kuitenkaan saanut rau- 
haa omaltatunnoltaan, ja eräänä päivänä hän 
sattumalta joutui keskusteluun miehen kanssa, 
joka ei näyttänyt itsetietoiselta eikä ylen vii- 
saaltakaan, mutta jonka sanat putosivat hänen 
janoavaan sydämeensä kuin viinipisarat täynnä 
eloa ja balsamia. 

— Minun on niin vaikea käsittää, sanoi etsijä, 
— että kaikilla olisi oikein. Jos kaikki puhuvat 
samasta asiasta eri tavalla, eri näkökannoilta, 
silloinhan yhtä hyvin voimme sanoa, että kai- 
killa on väärin, sillä totuutta emme tiedä siitä 
asiasta, josta kaikki puhuvat, — totuus pysyy 
aina vain salassa. 

— Oikein sanotte, vastasi vieras, — totuus py- 
syy salassa, sillä ihmiset eivät yleensä välitä 
totuudesta. Jos totuus paljastuisi, silloin loppui- 
si riita. Mutta jos kolme ihmistä on eri mieltä 
samasta asiasta, voiko kaikilla olla oikein? Eikö 
kaksi kertaa kaksi pysy neljänä, vaikka toinen 
väittäisi sen olevan viisi ja toinen, että on turha 
vaivata päätään pikkuseikoilla, joita ei voi tie- 
tää? Totuus on yksi eikä muutu. 

— Kaikilla on siis väärin? 
— Jos yksi sattumalta tietää totuuden, on hä- 

nellä oikein. 
— Ja toiset ovat väärässä? Mutta kun kaikki 

ovat vilpittömiä totuuden etsijöitä? 
— Silloin on toinen mahdollisuus: riitaveljet 

puhuvat eri asioista samalla — kielellä ja sa- 
moilla sanoilla. 

— Niin tosiaan, sekin on selitys. Ja jos yh- 
dellä on  oikein, mistä hänet tunnen? 

 

— Siitä että hänellä on totuus, jonka etsi- 
mällä löydätte. Ottakaamme esimerkki. Mikä 
teosofinen kysymys on erikoisesti teitä eniten 
huolestuttanut? 

— Kysymys Kristuksesta. Toiset väittävät, 
että hän syntyi 105 vuotta ennen meidän ajan- 
laskuamme, toiset, että hän todella syntyi mei- 
dän ajanlaskumme alussa, kun taas toiset sano- 
vat, että on turha riidellä koko asiasta, koska 
pääasia ei ole historiallinen, vaan mystillinen 
Kristus. Minusta taas näyttää, että jos histo- 
riallinen Kristus on ikäänkuin ovi mystilliseen 
— ja onhan hän sitä ainakin meille täällä län- 
simailla, — silloin ei ole yhdentekevää, mitä 
tuosta historiallisesta Kristuksesta tiedämme, 
puhuvatko esim. evankeliumit hänestä vai ei- 
vätkö. 

— Ei ollenkaan yhdentekevää. Sentähden 
poistuvat heti leikistä ne, jotka pitävät totuuden 
 

etsimistä tässä asiassa turhana päänvaivana. Ja 
jos esim. evankeliumit eivät puhuisi historialli- 
sesta, vaan ainoastaan mystillisestä Kristuksesta, 
silloin olisi yhdentekevä, milloin historiallisesti 
tuntematon Kristus on elänyt ja onko hän ollen- 
kaan elänyt. Ne jotka pitävät evankeliumeja ai- 
noastaan »vihkimysdraamana», väittävätkin tur- 
haksi kaiken riitelemisen historiallisesta Kris- 
tuksesta tai sanovat hänen syntyneen 105 e. Kr., 
jotta ristiriita tämän väitteen ja uuden testamen- 
tin kesken kääntäisi huomion pois historiallisesta 
Kristuksesta. 

— Puhutte ristiriidasta? 
— Tottakai. Evankeliumeissa itsessään on 

tarkka ajanmääräys Kristuksen syntymästä. 
Apostolein teot ja Paavalin kirjeet taas kerto- 
vat tapauksista ja matkoista, joiden aika on tar- 
kasti määriteltävissä historiallisesti. Maailman 
historia ja uusi testamentti ovat täten yhtä 
mieltä siitä, että Jeesus Kristus syntyi ajanlas- 
kumme alussa eikä 105 vuotta varhemmin. 

— Mutta silloinhan tämä kysymys on rat- 
kaistu! 

— Ratkaistu tietenkin sille, joka haluaa tietää 
puhtaan totuuden. 

— Entä ne, jotka puhuvat tuosta ajasta 
105 e. Kr.? 

— Puhuvat toisesta henkilöstä, vaikka nimit- 
tävät häntäkin Kristukseksi. Totuus ei voi olla 
muuta kuin yksi. Sama asia ei voi olla kahdel- 
la tai kolmella tavalla. Totuuden löydämme, 
kun emme pelkää etsimistä ja tutkimista. »Rii- 
telijöistä» on siis se oikeassa, joka sanoo his- 
toriallisen Kristuksen syntyneen ajanlaskum- 
me alussa, ja lisää, että tämä evankeliumein 
Kristus on välttämätön opas meille, jos tahdom- 
me oppia tuntemaan mystillistä Kristusta. 

— Niin minäkin aavistelin, ja vaistoni on 
osoittautunut oikeaksi. 

— Kun tunnemme evankeliumein historialli- 
sen Kristuksen ja tiedämme, mitä hän on neuvo- 
nut ja opettanut, silloin on meillä tie mystillisen 
Kristuksen luo avoinna edessämme. Voimme 
sen tien joko valita tai hylätä. 

— Entä tie? 
— Tie on siinä ja ainoastaan siinä, että nou- 

datamme evankeliumein historiallisen Kristuk- 
sen neuvoja, täytämme hänen käskynsä ja seu- 
raamme Jeesusta elämässämme. Tämä tie vie 
meidät mystillisen Kristuksen luo, se on yhä 
syvempään ja syvempään totuuteen. 

— Ja tunnemme olevamme oikealla tiellä? 
— Emme ainostaan tunne, vaan näemme ja 

tiedämme, sillä »totuus vapauttaa meidät» ja 
johdattaa meitä Pojan kautta Isän yhteyteen. 
1927:1—4. 

Jos tahdotte olla Kristuksen seuraajia, tehkää 
mitä hän on käskenyt», ks. Temppelirahasto 
1927:31, 

Kirjoituksessaan »Madame Blavatsky, Elämän 
Papitar», jonka julkaisen tässä numerossa, on 
Rafael Ronimus kosketellut kiintoisaa kysymys- 
tä H. P. Blavatskyn »uskontunnustuksesta». 
Koska tässä aikakauskirjassa silloin tällöin on 
puhuttu madame Blavatskystä »ruusuristiläisenä 
Kristuksen seuraajana», katson aihetta olevan 
lausua puolestani pari sanaa asiasta.
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Rafael Ronimus on vallan oikeassa väittäes- 
sään, ettei madame Blavatsky ollut minkään 
erikoisen uskonnon, vaan itse elämän papitar, 
sillä vaikka hän yhdessä eversti Olcottin kanssa 
oli »ottanut pansiilin» eli liittynyt buddhalai- 
seen kirkkokuntaan, ei hän silti ollut buddha- 
lainen sanan tavallisessa merkityksessä. Teoso- 
fisen liikkeen alkuaikoina teosofia kyllä useim- 
miten sekoitettiin buddhanuskoon, mutta H. P. 
Blavatsky alituisesti ja väsymättä selitti, ettei 
teosofia ollut buddhalaisuutta (kts. esim. Teoso- 
fian Avainta.) 

Sama on asian laita nyt. Jos H. P. B:stä sano- 
taan, että hän oli »ruusuristiläinen Kristuksen 
seuraaja», ei sillä tarkoiteta, että hän oli kristilli- 
sen uskon tai kristillisten kirkkojen kannattaja. 
Semmoista ei voida tarkoittaa, sillä madame 
Blavatsky oli kaikkea muuta kuin kristitty sa- 
nan jokapäiväisessä merkityksessä. Hän ei edes 
ollut »Kristuksen seuraaja», jos kuvittelemme, 
että semmoinen ihminen on velvollinen usko- 
maan erinäisiin kristillisiin uskonkappaleihin, 
jotka ovat yhteisiä kaikille kirkoille ja lahkoil- 
le. Hän oli Kristuksen seuraaja ainoastaan 
Ruusu-Risti-merkityksessä, s.o. hän piti pätevinä 
ainoastaan Kristuksen omia sanoja, opetuksia ja 
käskyjä, joita hän vertaili ja liitti Buddhan y.m. 
viisaiden jumalanpoikaa sanoihin, opetuksiin ja 
käskyihin. 

Madame Blavatsky teki nim. eron Jeesuksen 
ja Kristuksen välillä. Jeesus oli ihminen ja 
korkea vihitty. Mutta Kristus ei ollut mikään 
erikoinen personallinen olento — maailman 
opettaja tai muuta semmoista, — vaan persoona- 
ton »prinsiippi», a a l a j a  eli maailman sielu, 
eli kuten Ruusu-Ristissä sanomme: kosmillis- 
mystillinen Kristus, Jumalan Poika, Logos, Sana. 
Sentähden tämä sama Kristusprinsiippi oli elä- 
nyt ja toiminut Buddhassa y.m. vapahtajissa, 
joten kaikki uskonnot ovat oksia samasta puus- 
ta (Kristuksesta), vaikka toinen on toisella ta- 
valla ja vähemmässä määrässä kuin toinen 
osannut tuoda ilmi »Jumalan kunniaa». Teoso- 
fia, joka opeissaan perustui tähän uskontojen 
yhteiseen ytimeen, oli täten kaikkien uskonto- 
jen sisäisenä sisältönä (esoteerisena viisautena), 
ja madame Blavatsky painosti aina sitä tärkeätä 
tosiseikkaa, että kutakin uskontoa oli arvostel- 
tava sen perustajan oppien mukaan, ei kirkkojen 
ja n.s. seuraajain, jotka järjestään ovat häm- 
mentäneet ja sekoittaneet alkuperäisiä oppeja. 

Madame Blavatskyn mielestä oli siis »kristitty» 
sanan varsinaisessa merkityksessä ainoastaan 
joku Leo Tolstoi, joku isä Damien, joku Fran- 
siskus Assisilainen, joka elämässään seurasi 
evankeliumein Jeesusta Kristusta. Semmoiset 
»kristityt» taas, jotka eivät tunne vuorisaarnaa, 
eivätkä tunnusta Jeesuksen käskyjä päteviksi 
elämän ohjeiksi, eivät tiedä paljoakaan kristin- 
uskosta eivätkä kulje Jeesuksen neuvomaa tietä 
taivasten valtakuntaan, s.o. valkoiseen veljes- 
kuntaan. 

Jos siis joskus selvyyden vuoksi nimitämme 
madame Blavatskya ruusuristiläiseksi ja Kris- 
tuksen seuraajaksi, emme tällä vähimmässäkään 
määrässä rajoita hänen yleismaailmallisuuttaan, 
hänen yleisinhimillisyyttään, hänen puolueetto- 
 

muuttaan, vaan päinvastoin painostamme — ja 
syvennämme sitä.    1927:41—42, 

Kys. Miten on ymmärrettävä äsken luke- 
mani sanat: »Kristuksen työ jäi viime kerralla 
kesken»? 

Vast. Sillä lauseella tarkoitetaan Kristuksen 
opetustyötä. Hän oli tilaisuudessa opettamaan 
ihmisiä julkisesti ja yksityisesti ainoastaan kol- 
men vuoden aikana. Kun ajattelemme, että 
Buddha sai vaeltaa ympäri Indiassa ja opettaa 
kansaa 45 vuoden kuluessa, täytyy meidän suru- 
mielin todeta, että Kristuksen opetustyö katkais- 
tiin jo kolmen lyhyen vuoden jälkeen. Tämä 
on puhtaasti inhimillinen näkökohta: aina vali- 
tamme, kun lahjakkaan ihmisen elämän kuolo 
äkkiä katkaisee. Jos taas ajattelemme Kristuk- 
sen okkultista työtä — kosmillisen Kristus- 
tajunnan laskeutumista maapallon auraan, — ei 
sitä mikään voinut keskeyttää. Se oli alkanut 
pitkiä aikoja ennen Jeesus Natsarealaisen syn- 
tymistä ja jatkuu yhä tänä päivänä aikojen lop- 
puun saakka. Sen inhimillinen keskus- ja 
huippukohta saavutettiin Jeesus Natsarealaisen 
kautta, ja Jeesuksen väkivaltainen kuolema ei 
sitä työtä häirinnyt. Päinvastoin saatamme 
sanoa, että hänen vapaaehtoinen kuolemansa 
ristillä oli hänen tuomansa uuden elämän- 
ymmärryksen ja uuden elämänlain korkein mah- 
dollinen ilmaisu.    1927:78, 

Saattaa siis itse tulla ja liittyä esim. Kristuk- 
sen opetuslapseksi? — Tietysti. Sehän juuri 
on Kristuksen sanoma ks. Vuorisaarna 1927: 
87—88, 

Kristus ja hänen enkelinsä suojelevat ihmis- 
kuntaa,    ks magia    1927:128, 

ottaa lukuun Kristuksenkin työn ja opetuksen 
ks    R-R    1927:160, 

yhteydessä Kristuskysymyksen kanssa, ks 
murroskausi    1927:215 muist.—218, 

työtä, Kristuksen nimessä tehtyä ks Suomi 
1927:295, 

Tätä logosta sanotaan myös kosmilliseksi 
Kristukseksi tai maailman sieluksi ( a a l a j a )  
tai maailmanjärjeksi. Se sana on jokaisessa 
ihmisessä ja nimitetään silloin myös mystilli- 
seksi Kristukseksi tai Kristusprinsiipiksi. Se 
on ihmisen vapahtaja, ja jokainen ihminen on 
tavallaan ristiinnaulinnut Kristuksen omaan 
lihaansa, ks maailmanopettaja    1927:328—329, 

Yleissielua nimitämme myös kosmilliseksi ja 
mystilliseksi Kristukseksi.    1927:335 muist., 

onhan meissä mystillinen Kristus ks joulu 
1927:376—379, 

Degutshi on myös tutkinut Kristuksen »kul- 
taista elämänohjetta», ja ovat Kristuksen käs- 
kytkin yhtenä perusteena hänen uusihenkiliik- 
keessään. — — — teoksen K r i s t u k s e n  
t u l e m i n e n  J e r u s a l e m i i n .  Hän käsit- 
tää Kristuksen syvällisesti. ks Oomotoliike 
1927:379—381, 

että Kristus ei ole mikään Napoleon, joka ul- 
jaana johtaa sotajoukkoja. Eihän Kristus olisi 
valmis pukeutumaan kenraalin pukuun, huito- 
maan miekalla ja kehottamaan: Nyt lähdetään 
kristinuskon puolesta taistelemaan, nyt lähde- 
tään minun nimessäni leikkaamaan päät poikki
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noilta toisilta, jotka eivät minua tunnusta! ks 
Kristinusko ja maailmanrauha    1927:387—394, 

teosofian Kristus on sama kuin uuden testa- 
mentin ja evankeliumein Kristus. --------------- Kris- 
tuksen käskyä totellen tulivat ensimäiset enkelit 
toisesta tähdestä maan päälle ja laskivat täällä 
perustuksen Salaiselle Veljeskunnalle, ks R-R- 
teosofia   1928:1—2, 

Kristuksen tuomaa valoa maailman pimeyteen. 
ks R-R-vpm    1928:23, 

Kys. Onko Kristus nykyään personallinen 
olento ja missä hän oleskelee? 

Vast. Kosmillinen Kristus on aina yliperso- 
nallinen eli personaton, mutta Jeesus Kristus 
elää ylösnousemuksen ruumiissa maapallomme 
korkeampana minänä ja voi ilmestyä missä ta- 
hansa ajasta ja  paikasta riippumatta.    1928:102, 

kansallishaltiamme----------— antautunut Kris- 
tuksen palvelukseen. Suomen kansan sielun 
sisimmässä elää siis halu olla Kristuksen palve- 
lija,   ks Suomen tulevaisuus    1928:207—208, 235, 

ks ylösnousemus    1928:251, 
»Annie Besantin Krishnamurti-Kristus» ks 

Steinerin eron syy    1928:287, 
Kristus-aste on suuren ja pitkän elämän- 

kokemuksen tulos, mutta ks politiikka 1929: 
94—95, elämänpuu    1929:124 

— Olettehan Ruusu-Ristinä täysin itsenäisiä, 
riippumattomia mistään ulkomaalaisista yhdis- 
tyksistä tai järjestöistä? 

— Olemme. 
— Miksi sitten yhä sanotte kuuluvanne 

H. P. Blavatskyn alkuunpanemaan teosofiseen 
liikkeeseen? Ettekö voisi auttaa maailmaa 
enemmän julistamalla omaa Ruusu-Risti-sano- 
maanne sinään, sekoittamatta siihen kaikenlai- 
sia vieraita ja usein epäilyttäviä teosofisia ai- 
neksia? Väitättehän kuitenkin, että teidän sa- 
nomanne on sama kuin Kristuksen vuorisaarna. 

— Epäilemättä, moraalisesti katsoen. Mutta 
olen hämmästyksellä lyöty sen johdosta, mitä 
sanotte H. P. Blavatskysta ja teosofiasta. Me- 
hän kuulumme teosofiseen liikkeeseen, jonka 
H. P. B. pani alkuun! Miten luulette, että voi- 
simme palvella ihmiskunnan ja totuuden asiaa, 
jos aloittaisimme työmme kieltämällä totuuden? 

— Sehän on pienempi totuus. Olette löytä- 
nyt suuremman. Ja suuremman totuuden valos- 
sa pienempi näyttää vaikka valheelta. Katsokaa, 
miten toiset tekevät. Antroposofinen Seura 
Saksassa, joka kieltämättä sai alkunsa teosofi- 
sesta liikkeestä, antaa sangen vähän kunniaa 
H. P. Blavatskylle. Madame Blavatsky oli etevä 
mediumi, he sanovat, mutta hän ei tiennyt mi- 
tään Kristuksesta; hän oli kokonaan itämaalai- 
nen. Tohtori Steiner on omilla tutkimuksillaan 
paljastanut totuuden kaikista mediumeista 
riippumatta; sitä nimitetään antroposofiaksi. 
Niinhän tekin voisitte tehdä. Nimittäisitte 
oman löytönne vaikkapa kristosofiäksi, jota ni- 
meä jo olette käyttänytkin. Ja onhan toinen 
esimerkki vielä läheisemmältä ajalta. Maail- 
manopettaja Krishnamurti, jota Teosofinen Seu- 
ra sanomattomilla uhrauksilla oli kasvattanut ja 
valmistanut työhönsä, on nyt itse löydettyään 
totuuden heittänyt hiiteen sekä seurat että teo- 
sofiat.     Oletteko    kuullut,    hänen    kertaakaan 
 

kiitollisuudella puhuvan teosofiasta ja H. P. 
Blavatskysta? Päinvastoin: teosofia on häntä 
aina vieroittanut monilla mutkaisilla opeillaan 
ja termeillään, kun totuus kuitenkin on niin yk- 
sinkertainen! 

— Totuus on, kuten sanotte, tässä tapauksessa 
niin yksinkertainen, että kuta suurempi joku 
opettaja olisi, sitä vähemmin hän totuutta kiel- 
täisi, s.o. sitä enemmän hän ottaisi kaikkia tosi- 
seikkoja huomioon. Jos Krishnamurti sanoo, 
että teosofiset termit häntä väsyttävät ja vieroit- 
tavat, hän saa laiskurit puolelleen, mutta luu- 
letteko totuuden etsijän mistään väsyvän? Näen 
Krishnamurtissa nuoren ihmisen, joka on teh- 
nyt erään — kylläkin suuren — henkisen koke- 
muksen; mutta mitään opettajaa en voi hänessä 
nähdä, ennenkuin hän on tunnustanut, missä 
kiitollisuuden velassa hän on teosofiselle liik- 
keelle ja H. P. Blavatskylle ja missä suhteessa 
hän ja. hänen sanomansa on H. P. B:hen ja teo- 
sofiaan. Sillä muuten hänen esiintymisensä 
opettaisi vain kiittämättömyyttä vanhoja koh- 
taan ja yllyttäisi nuorten ajattelematonta hävit- 
tämisintoa. Poika, joka häpeää äitiänsä, ei vielä 
ole mies. Mitä taas Rudolf Steineriin tulee, 
tunnen häntä kohtaan erinomaista kunnioitusta, 
sillä hän oli mies, joka suoritti suuren työn. 
Mutta mikäli hän lausui halventavia sanoja 
H. P. B:stä, sikäli hän — ehkä huomaamattaan 
— unohti oman asemansa, sillä mikä hänkään 
olisi ollut ilman H. P. B:n teosofista liikettä? 
Jos hänellä alusta lähtien oli samat tai suurem- 
mat tiedot kuin H. P. Blavatskyllä, olisi hänen 
kuitenkin ensin pitänyt tehdä se suunnaton 
uranuurtajan työ, minkä H. P. B. jo oli valmiik- 
si suorittanut, ennenkuin kukaan olisi kallista- 
nut korvansa hänen — tohtori Steinerin — sano- 
malle. Ja sama olisi meidän laitamme. Jos 
meillä Ruusu-Ristissä sattumalta olisikin omia 
tietoja erinäisistä elämän ja kuoleman salai- 
suuksista ja jos lisäksi olisimme löytäneet jota- 
kin, josta ei puhuta toisissa teosofisen liikkeen 
haarautumissa, miksikä unohtaisimme mennei- 
syytemme ja huutaisimme maailmalle, rintoi- 
himme lyöden: katsokaa meihin, yksin meihin! 
Eikö teidänkin mielestänne semmoinen ele olisi 
mauton? Eikö velvollisuutemme yksinkertaises- 
ti ole tunnustaa totuus, s.o. näyttää, mitä olem- 
me löytäneet ja miten olemme sen löytäneet? 
Te puhuitte suuremmista ja pienimmistä totuuk- 
sista. Mutta eihän totuutta voi sillä tavalla mi- 
tata! Totuus on valo. Suurempi valo imee 
pienemmän itseensä, koska pienempikin on sa- 
maa luontoa, — ei se taistele vastaan eikä sitä 
kiellä. Se kirkastaa pimeyttä enemmän tai toi- 
sin sanoen: sama maailma, joka pienessäkin 
valossa näkyy, näkyy yhä kirkkaammin suu- 
ressa. Muuten en oikein ymmärrä puhettanne, 
että antroposofit tai me ruusuristiläiset olisim- 
me löytäneet suuremman totuuden kuin H. P. 
Blavatsky. 

— Tarkoitan sitä, että H. P. Blavatsky oli kat- 
santokannoiltaan itämaalainen salatieteilijä, et- 
tei hänellä ollut sama käsitys Kristuksesta kuin 
teillä tai antroposofeilla. 

— Niinkö? Antroposofeista en voi vastata; 
mikäli olen kuullut ja lukenut, on Kristus hei- 
dän  mielestään    aurinkcmanvantaran    korkein
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vihitty ja siten sangen lähellä nykyistä Logosta; 
semmoisesta taas en tiedä H. P. Blavatskyn mi- 
tään opettaneen; jääköön kysymys kuitenkin 
avonaiseksi, koska se koskettelee sangen syviä 
mysterioita. Mutta meistä ruusuristiläisistä voin 
vastata; mikäli uskon ja tiedän, on meillä se kä- 
sitys Kristuksesta, että Kristus on kosmillinen 
Jumalan Poika, Isän tajunnassa elävä täydelli- 
nen ihmisen eli jumalolennon kuva, joka mys- 
tillisenä Kristuksena eli »Kristusprinsiippinä» 
on kätkettynä joka ihmisen kuolemattomaan 
henkeen, — ja tämä oli ehdottomasti H. P. Bla- 
vatskyn oppi. 

— Tuo on kiintoisaa. Onko H. P. Blavatsky 
oikein painetussa sanassa esittänyt kantansa? 

— On joka kirjassaan. Tutkikaa esim. »Teo- 
sofian Avainta». Yleensä Blavatskyn kirjoja 
tunnetaaan liian vähän. Viime vuosina on niitä 
kuitenkin ruvettu entistä enemmän kysymään, 
varsinkin ulkomailla. H. P. B. nousee vähitel- 
len kunniaansa. 

— Mutta eikö hän julkaissut mitään kirjoitus- 
ta varta vasten Kristus-kysymyksestä? Se ky- 
symys on länsimaille tärkeistä tärkein, ja luuli- 
sihan tietäjä-ihmisen siitä selvästi puhuneen. 

 

— Olette oikeassa. Olen kauvan etsinyt ja 
näinä päivinä saanut käsiini erään H. P. B:n kir- 
joituksen evankeliumeista, jonka aion suomen- 
taa ja julkaista Ruusu-Ristissä. Valitettavasti 
se on vain katkelma; hän ei koskaan kirjoitta- 
nut sitä valmiiksi. 

— Sehän on joka tapauksessa jännittävää ja 
tulen mielenkiinnolla odottamaan tulevia Ruusu- 
Ristin numeroita. Sanokaa, onko hän siinä rat- 
kaissut kysymyksen Jeesuksen suhteesta Kris- 
tukseen? 

— Ei ole.   Hän jättää sen avonaiseksi. 
— Mitenkä tarkoitatte? 
— Saatte itse nähdä ja lukea. H. P. B. ei rat- 

kaise kysymystä antroposofiseen enemmän kuin 
Teosofisen Seuran suuntaankaan, s.o. hän ei sano, 
puhuiko Kristus Jeesus Natsarealaisen vaiko 
Jeesus Ben Pandiiran kautta, vaan jättää kysy- 
myksen avonaiseksi. 

— Mutta miksikä? 
— Ehkä hän jätti sen historiallisen tutkimuk- 

sen  ratkaistavaksi.     Ja  historiallinen  tutkimus 
 

— jos ei se kysymystä ole lopullisesti ratkaissut 
— kulkee suurin askelin kristillisen kirkon, 
Antroposofisen Seuran ja Ruusu-Ristin ratkai- 
sua kohti, joka, kuten tiedätte, puhuu Jeesus 
Natsarealaisen puolesta. 

—Eikö tämä ollut heikko kohta H. P. Bla- 
vatskyn julistuksessa? 

— Tai vahva. Hänen tehtävänsä oli teroittaa 
ero Jeesuksen ja kosmillisen Kristuksen välillä 
ja siten tehdä ymmärrettäväksi, että Kristus 
mystillisenä piili joka ihmisessä. Hän ei aset- 
tunut kirkon kannalle Jeesus-kysymyksessä 
(muistakaa: silloin ei puhuttu Besant-Leadbea- 
terin teosofisesta kannasta), koska hän ei tah- 
tonut kääntää huomiota kysymykseen, joka sil- 
loin oli toisarvoinen. Mutta samalla hän kuiten- 
kin viittasi erilaisiin ratkaisumahdollisuuksiin, 
jotta hän innostaisi sekä tieteellistä että teoso- 
fista maailmaa tekemään tarkkoja historiallisia 
tutkimuksia. 

— Niinkö luulette?      Entä jos sydämessänne

vain tahdotte puolustaa H. P. Blavatskya, joka 
ehkä oli — tietämätön? 

— Tietysti sydämeni puolustaa H. P. B:ta, 
vaan ei totuuden kustannuksella. Jos minulle 
todistettaisiin, että H. P. B. kallistui Ben Pan- 
diiran puoleen, silloin vaikenisin. Tai silloin 
myöntäisin, että H. P. B. siinä kysymyksessä 
erehtyi. Nyt en voi sitä tehdä, koska hän omilla 
sanoillaan jättää kysymyksen avonaiseksi. Päin- 
vastoin. Minusta on kuin profetallinen enne se, 
että hän jätti kirjoituksensa evankeliumeista 
päättämättä. On kuin hän sillä olisi sanonut: 
toiset jatkakoot loppuun! Ja toiset ovat jatka- 
neet. Teosofisen Seuran auktoriteetit lankesi- 
vat Ben Pandiira-ansaan, tohtori Steiner aset- 
tui kirkon kannalle. Koko kysymys jää turhan- 
päiväiseksi teologiseksi riitakysymykseksi, 
jonka historiallinen tutkimus yksin ratkaisee, 
ellemme asetu H. P. B:n ja Ruusu-Ristin käy- 
tännölliselle kannalle: on ensin seurattava Jee- 
suksen vuorisaarnaa elämässä, sitten kysymys 
Jeesuksen ja Kristuksen suhteesta tulee itses- 
tään ratkaistuksi. Ja silloin Jeesus Natsarealai- 
sen historiallisuuskin tulee ratkaistuksi teologi- 
sena kysymyksenä. Ei ennen. Ennen se on vain 
historiallinen kysymys. Ja kuka lähtee histo- 
riallisia tosiseikkoja ennakkoarveluilla ratkaise- 
maan? Ehkä muuten voimme jatkaa tätä kes- 
kustelua, kun ensin tutustumme H. P. B:n ky- 
seessä   olevaan   kirjoitukseen.     1929:137—141,1) 

1929:226, 269, 307, 
Mutta vasta kun tulemme rahan herroiksi vii- 

saudessa ja tiedossa, on Kristus kuninkaana 
meidän hengessämme,    ks raha    1929:319, 357, 

Poikaa sanotaan myös kosmilliseksi ja mys- 
tilliseksi Kristukseksi ja Pojan on meille il- 
moittanut Jeesus Kristus. Kun ks Poika 1929: 
410—416, 

Kristus voi tuoda lopullisen rauhan monen 
hindulaisen sielulle, ks käännyttämistyö 1929: 
439, 

Kun Kristus meissä herää, on se kyllä Poika 
meissä, kaikkeuden toinen persoona, mutta 
oman aurinkokuntamme rajoittamana. Siinä se 
on meidän Kristus. Mutta se on ks kolminai- 
suus    1930:41—43, 

Periaatteellisesti olen sen ihanteen kannat- 
taja, jonka tiedän Kristuksen veljeskunnan työ- 
ohjelmaksi.    Uskon siis ks armeija    1930:49—52, 

Kosmillismystillinen Kristus tulee niille, jotka 
häntä etsivät ja kaipaavat, ks Valk. Veljesk. 
1930:80, 

Kristus on teosofian takana, ja vasta kun teo- 
sofi löytää Kristuksen, on hän löytänyt elämän 
ja tulee todella »paremmaksi», ks moraali 1930: 
93—95, 

P e l a s t a a k o  K r i s t u s  t o i s e l l a  tu- 
l e m i s e l l a a n  m a a i l m a n ?  art. julk. Ih- 
misyyden uskonto-kirjassa    1930:123—129, 

elämme Kristushengessä. ks astraali 1930: 
203, 

Kuinka rakkauden herra Kristus sanoi, kun 
hän antoi apua?    ks auttaminen    1930:226, 

1) [*K.o. H. P. B:n art on » E v a n k e l i u -  
mein e s o t e e r i n e n  l u o n n e . »  suom. 
P. E.    1929:186—, 278—, 320—, 368—.] 
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siellä Kristuksen läsnäolon henki on heidän 
keskellään. — — — loisti kosmillisesta Kristuk- 
sesta,    ks kesäkurssit    1930:265, 

Me puhumme kosmillisesta Kristuksesta — 
s.o. todellisesta kristillisestä teologiasta — ja 
Jeesuksen elämänopista — s.o. todellisesta kris- 
tillisestä etiikasta,    ks H. P. B.      1931:39—40, 

»Kristuksen veressä» s.o. kosmollisen Kristuk- 
sen elämässä  ks veri    1931:67, 

Kristus on minusta ainoa, joka kelpaa johta- 
jaksi, ja sitä olen koko elämäntyölläni koetta- 
nut teroittaa,    ks kieltolaki   1931:75—77, 

kosmillis-mystillistä Kristusta — — — Sitten 
minä löysin Kristuksen. — — — »teosofia on 
johtanut minut Kristuksen luo». — — — että 
Kristuksen luo on k u l j e t t a v a ;  Kristusta 
piti etsiä sielunsa kaikella tuskalla, voimalla ja 
halulla, sillä ken totuutta etsi, hän etsi tietä- 
mättään Kristusta. Samalla ks H. P. B:n itä- 
maalaisuus    1931:125—129, 

Kristus on d e i u r e meidän vapahtajamme, 
mutta hän ei voi siksi tulla de f a c t o ,  el- 
lemme ymmärrä, kuka ja mitä hän on. Ainoana 
apunamme ks R-R    1931:333—334, 

kosmoksen Kristus, ks Jouluyö 1931:337— 
339, 

työni on — — — antaa todistusta elävästä 
Kristuksesta.      ks Jokipii    1932:38—39, 

kosmillinen Kristus ks neitsyt    1932:100, 
Se on kosmillinen Kristus, jossa kaikki eläm- 

me, liikumme ja toimimme, ks manas 1932: 
112, 114, 138, 

Kristus tulee meille ja samalla meissä elä- 
väksi, ks Paavali 1932:204—207, 

Kristus vaeltaa maan päällä haudattuna lap- 
sen hahmoon,    ks kuolema    1932:275—276, 

Kristuksen väärentämätön valo ks ennustus 
1933:158, 

Kristuksen syntyminen ja kasvaminen on pit- 
källinen prosessi,    ks buddhi    1933:172, 

Suokoot hyvät henkivallat, että minä Ruusu- 
Ristin avulla kykenisin suorittamaan oman osa- 
ni Kristuksen suunnitelman valmistusdraamassa. 
ks uskonpuhdistus    1933:200, 

»En minä, vaan Kristus minussa». Kristus 
ihmisessä tulee eläväksi, kun atma herää. Jos 
Kristus täyttää meidät, ei meille jää mitään 
kerskattavaa.   Se vapauttaa ks henki  1934:178, 

ks Teosofia ja sosialismi 1934:249—257, To- 
tuus    1934:286 

Meillä on talli sydämessämme, ja siellä Kris- 
tus syntyy,    ks Henki    1934:310. 

»Kristuksen  pää» 
[*Kristuksen pään -kuvasta, joka on Tietäjän 

joululehdessä 1909:11 art Uusi opettaja on P. E. 
antanut seuraavia tietoja:] 

Sopiva tauluksi looshihuoneihin ja teosofi- 
koteihin on valokuva »Kristuksen pää», jonka 
hinta on 3:75. Sen on maalannut sama saksa- 
lainen maalari Schmiechen, joka mestarein M:n 
ja K. H:n kuvat maalasi, ja kuuluu tässäkin 
olleen myötävaikutusta »toiselta taholta». 1911: 
355, 

K r i s t u k s e n  pää. Tämä erinomaisen 
kaunis valokuva maksaa suuressa koossa Smk. 
3:75. Nyt olemme hankkineet tämän kuvan 
taiteellisesti      painettuna      kabinettikoossa    ja 
 

myymme sen 50 pennillä. Ken ottaa 5 kpl., saa 
ne 2 markalla, 10 kpl. 3 markalla, 40 kpl. 10 
markalla, käteisostolla.    1912:54, 

Tietäjän Joululehdessä v. 1909 oli jäljennös 
Schmiechenin maalaamasta Kristus-päästä, joka 
muistuttaa Boodhisattvaa,   ks opettaja   1913:161. 

K r i t i i k k i     ks myös arvostelu 
ylläoleva kritiikkini on asiallinen eikä perso- 

nallinen,    ks R-R    1921:393—396, 
kritiikin ilkeä henki valtasi mieleni ks Mes- 

tari    1923:243. 
Krohn, Eino 1922:96, 1924:247, 1925:342, 1926: 

32,   232, 
Eino Krohn’in kirja »Hiljainen piiri» on miel- 

lyttävä yllätys jokaiselle lukijalle ja löytää var- 
masti tiensä kaikkiin teosofisiin koteihin. Pa- 
laamme siihen ensi tilassa. 1927:244, 1929:25, 45, 
134, 233, 235, 251. 1930:204, 206, 1931:180, 208, 290, 
1932:3, 165—166, 167, 328, 1933:244, 265, 1934:48. 

Krohn, Ernst   1934:283. 
Krohn, Kaarle: » K a l e v a l a k y s y m y k -  

siä.»    ks. P. E. XII Kai. Avain 1919:85—88, 324. 
Krohn, Leo 1908:187, 1921:4, 320, 384, 574, 1922: 

288,   1923:158,   1925:143,   1926:64,   1929:48,   1933:37. 
Krohn, Sven 1922:96, 1925:143, 1929:45, 1931: 

368, 1932:3, 1933:151, 265, 311, 1934:106, 143, 314. 
Kronos ks myös  aika 
Oi Kronos Saturnus, sinä jumalista vanhin! 

ks aika  1913:2, 
aika on Kronos-Saturnus. ks aika 1920:2. 
Krotona 1912:448, 450, 1913:105, 1928:79, 1934: 

76—79. 
Kruunu   ks heraldiikka  1914:149. 
»Kryptaesthesiaksi» (salaiseksi aistimeksi) ni- 

mittää kuuluisa ranskalainen fysiologi, profes- 
sori Ch. Richet kuudetta aistia, selvänäköisyyttä 
j.n.e., jonka todellisuudesta hän on täysin va- 
kuutettu. Hän on, kuten tunnettu, kymmeniä 
vuosia tutkinut yliaistillisia ilmiöitä ja on spi- 
ritistisen katsantokannan tukipylväitä. 1923:317 
—318. 

Kryshanovskajan mieltäkiinnittävä kertomus 
»Supramatin vierailusta kaukaisessa tähdessä» 
jatketaan loppuun  1922:2. 

Krysostomos ks Joulusymboliikkaa 1911:356 
—361. 

Kuinka ihminen voisi rakastaa Jumalaa, jota 
hän ei näe, jos ei hän rakasta veljeään, jonka 
hän näkee?!  ks synti 1909:75, 

»Kuinka voisit kaikkia rakastaa sinä, jollet 
osaa yhtä syleillä?» ks Rakkauden salaisuus 
1911:216—219, 

K u i n k a  s o i s i n  m a a t a n i  h a l l i t t a -  
van?   art sarja ks P. E. X 

K u i n k a  k ä d e s t ä  k a t s o j a  C h e i r o  
tuli   o k k u l t i s t i k s i ,    ks Cheiro 1923:111. 

Kuisma, Toivo: »Tasapainotaiteilija». Kulku- 
riromaanin muotoon puettu satiiri nykyhetken 
elämästä ja ihmisistä, jossa kuolemanjälkeisinä- 
kin kuvataan.   1930:264. 



Kuka Jeesus oli? — 209 — Kulta, kultainen 
 

Kuka Jeesus oli?   ks P. E. XII 
Kuka oli r i k a s ?  art suom. 1909: Joulu- 

lehti: 10. 
Kuka h a l l i t s e e  m a a i l m a a ?  ks art 

Valon ja varjon  veljet.  1922:100—102. 
»Kukistukoon mieluummiin T. S. ja sen on- 

nettomat perustajat!.,  ks H. P. B. 1924:242—244. 
Kulje omaa tietäsi, kunnes heräät, ks Kehi- 

tyksen  kulku  1907:270. 
Kulmakivi 
semmoinen kulmakivi, jonka nojaan voidaan 

rakentaa kirkkokunta, ks usko 1909:137—138, 
Tämä on kristinuskon kulmakivi ks Jeesus 

1921:66^-67, 
rakkauden opin kulmakivi on pahan vastus- 

tamattomuus, riidasta ja sodasta luopuminen, 
ks joulu 1924:363—364, 

Kristus on kulmakivi ks I. T. J. 1926:244— 
247, 

H. P. B. oli tietoinen vuorisaarnan asemasta 
kristinuskon kulmakivenä ks R-R 1927:160, 

Jeesus — — — on uuden temppelin kulma- 
kivi, ks vuorisaarna 1927:245—246, 

Kuinka todella toisenlainen on se uusi aika, 
jonka kulmakiven Jeesus Kristus laski ks Kris- 
tinusko  ja   1927:389—394, 

ja siten löytämäni Jeesuksen siveellinen elä- 
mänoppi on tullut kulmakiveksi Ruusu-Ristin 
teosofiassa,   ks H. P. B. 1931:38—40, 

Ennustuksen toteutuminen edellyttää, että to- 
della täällä Suomessa olemme osanneet ajoissa 
laskea kulmakiven sille temppelille, josta Kris- 
tuksen väärentämätön valo, Hänen oikea siveys- 
oppinsa ja teosofian uusi elämänymmärrys le- 
viää maailmaan,   ks ennustus 1933:158. 

Kulmakoulu 
Ruusu-Risti-työmme on Helsingissä ottanut 

huomattavan edistysaskeleen. Ensi syksynä al- 
kaa näet toimintansa uusi koulu, kahdeksan- 
luokkainen yhteiskoulu valmistavine luokki- 
neen nimeltä Kulmakoulu, jossa elämä viete- 
tään ja opetus suoritetaan Ruusu-Risti-hengessä. 
Koska koulu johtaa yliopistoon, on luonnollista, 
että sen luokilla suoritetaan määrätyt oppikurs- 
sit tavallisissa aineissa. Mutta näiden aineiden 
lisäksi on Kouluylihallitus Kulma-koulun johto- 
kunnan ehdottaman ohjelman mukaisesti hy- 
väksynyt uudeksi aineeksi kaikilla luokilla »sie- 
lullisen terveysopin». Tätä ainetta opetetaan 
suullisesti ja käytännössä eikä siinä ole varsi- 
naisia lukuennätyksiä. Mitä tämä uusi aine tar- 
koittaa, selviää paraiten siitä esimerkistä, jonka 
koulun johtokunta mainitsi kirjelmässään Kou- 
luylihallitukselle. »Sielun hygienia» opetetaan 
siten, että jonkin viikon tai kuukauden aikana 
kaikilla luokilla — alemmilla yksinkertaisem- 
min, ylemmillä yhä syvemmin ja laajemmin — 
esitetään ja selitetään samaa siveellistä käskyä, 
esim. »älä vihastu» ja sen positiivista puolta hy- 
vyyttä, ja asetetaan oppilaille ihanteeksi, jota 
heidän joka päivä tulee muistaa ja noudattaa. 
Periaatteena opetuksessa on vanha totuus: hy- 
vät ajatukset ja hyvät tunteet ovat hyvien te- 
kojen  edellytyksenä. 

Kulma-koulun perustajana ja rehtorina on 
maisteri Yrjö Eloniemi, joka yhdessä rouvansa 
kanssa toistakymmentä vuotta sitten loi Lohjan 
 

yhteiskoulun. Koulun johtokuntaan kuuluvat 
paitsi herra ja rouva Eloniemi, tohtori Armas 
Ruotsalainen, joka samalla on koulun lääkäri, 
taidekauppias Gösta Stenman, kuvanveistäjä 
Emil Halonen, kirjakauppias Fredrik Heliö, 
rouva Kyllikki Ignatius, ylihoitajatar Nanna 
Hall ja tämän kirjoittaja. 

Koulun toiminta alkaa kuten sanottu parilla 
valmistavalla luokalla ensi syksynä. Maisteri 
Eloniemi on koulua varten ostanut talon, Kons- 
tantiinink. 33, jossa kesäkuun alussa ryhdytään 
tarvittaviin muutoksiin, korjauksiin ja lisä- 
rakennuksiin. Ehkä jo jouluksi päästään taloon 
muuttamaan. Ruusu-Risti-seuralle tämä uusi 
aloite on suurimerkityksinen, sillä seuramme 
keskus saa siellä käytettäväkseen tarpeelliset 
huoneustot ja siis pysyvän kodin.    1928:95—96, 

Ihme tapahtui. Maaliskuun 2 p:nä luettiin 
lehdissä kuulutusten joukossa, että t.k. 3 p:ksi 
ilmoitettu pakkohuutokauppa peruutetaan. Se 
velka, jonka nojalla huutokauppaa vaadittiin, 
oli siis maksettu. Ruusu-Ristin ystävät saivat 
todeta, että heidän työnsä lastenkasvatusalalla- 
kin oli korkeampien voimien hyväksymä ja suo- 
sima. Kulmakoulun opettajien mieli — niiden, 
jotka enimmin uhraavat — täyttyi nöyrällä ja 
kiitollisella rakkaudella.    1933:71. 

K u l p p i ,   Elis  1909:135. 
Kulta, kultainen 
Ihmiskunnan kultaisena lapsuudenaikana ks 

Kaita tie 1907:57—61, 
veljesrakkauden kullanhohteista lippua! ks 

P. E. XII Uuden ajan aamunkoitteessa 1910:2, 
Niin, minä soisin, että jokainen numero toisi 

mukanaan kultaisen ja ruusunhohteisen auran, 
ks Tietäjä 1910:2, 

Teosofeina meidän pitäisi muistaa muuan kul- 
tainen neuvo (en tiedä, onko kukaan lausunut 
sitä ennen minua, mutta voihan se siltä olla kul- 
tainen): »älä koskaan ota toisen sanoja niin va- 
kavalta kannalta, että niiden johdosta ajat pääsi 
seinään!»  ks vapaamielisyys   1911:184, 

»Kultaisen Taljan»  ks R-R  1921:17—22, 
hakee kultaisen keskitien ilon ja surun ra- 

joilta  ks R-R 1921:21—22, 
Mitä sanotte, arvoisat lukijat, Ruusu-Ristin 

nykyisestä kansilehdestä? Miellyttääkö se teitä 
vai oliko entinen parempi? 

Kirjoittakaa toimitukselle kirjeitä — tästä 
asiasta ja toisista. Julkaisen mielelläni »toimi- 
tukselle tulleita kirjeitä», joissa kosketellaan 
kysymyksiä, jotka voivat kaikkia lukijoita hu- 
vittaa tai hyödyttää. 

Tunnen olevani teitä lähellä, rakkaat lukijat 
ja soisin, että Ruusu-Risti olisi kultainen rak- 
kauden side meidän kaikkein välillä.   1924:51, 

Muutamilta lukijoilta olen saanut vastauksia 
kysymykseeni kansilehden ulkoasusta. Jokseen- 
kin yksimielisiä näkyvät vastaajat olevan siitä, 
että vanha muoto oli kauniimpi. Jotkut ovat ar- 
velleet, että uusi on halpuuden takia valittu, 
mutta sen ajatuksen voin oikaista, sillä kustan- 
nus on sama. Valinta tapahtui minun puolel- 
tani osaksi sen takia, että siten voitettiin yksi 
tekstisivu, osaksi sen takia, että silmäni kaipa- 
sivat yksinkertaisempaa ulkoasua — taas vaih- 
teeksi. 
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Muuten näkyvät sanani Ruusu-Rististä kultai- 
sena siteenä meidän kaikkien kesken herättä- 
neen vastakaikua siinä runosuonisessa ystävässä, 
joka lähetti seuraavat säkeet »kultaisesta si- 
teestä»: 

Kulkee side kultainen, 
auringossa väikkyy. 
Aurinko tuo ylhäinen, 
lämpöänsä läikkyy. 

Sydämien kultainen 
side tuo on hieno, 
kuuluu kulkiessa sen 
soittelokin vieno. 

Kiertää side kultainen, 
joka sydän-kukkaan, 
kiertäessään soittaen: 
rakkaus ei mee hukkaan. 

Kietoo side kultainen 
kukat kiehkuraksi, 
vivahdukset värien 
sopusointuisaksi. 

Kulkee  side kultainen, 
auringossa väikkyy. 
Aurinko tuo ylhäinen, 
lämpöänsä läikkyy. 

H.  P.   [*Helmi Palomaa]   1924:90—91, 
Kumpiko puoli nyt on oikeassa, vai onko ole- 

massa »kultainen keskitie?» Ei ole olemassa mi- 
tään kultaista keskitietä, sillä totuus ei onnu, 
se on kokonaan sitä, mitä se on. ks apostolit 
1924:244—247, 

Tässä kuten kaikkialla on löydettävä kultai- 
nen keskitie, joka pysyttää hengen elävänä 
muotojen vaihdellessakin. ks H. P. B. 1925:6—8, 

kultaa ei koskaan olisi puuttunut, kun ks 
H. P. B.  1926:101, 

K u l t a a  i h m i s r u u m i i s s a ?  1929:115— 
116, 

Joka tapauksessa olisi suotavaa, että maail- 
man kaikki teosofit ja teosofismieliset henkilöt 
ottaisivat toisiaan kädestä ja seisoisivat kultai- 
sena ketjuna rauhan nimessä ja rauhan puolesta 
ympäri maapallon,   ks H. P.  B. 1930:226, 

kullalla lunastetut   ks veri 1931:67, 
Missä on kultainen keskitie? — Kultainen 

keskitie on vaikuttimessa? — — — Kultainen 
keskitie löytyy, kun rakkaus ojentaa kätensä 
totuudelle,   ks haaveilu 1931:73, 

Totuus kulkee kultaista keskitietä, ks kielto- 
laki  1931:77. 

Kulttuuri  ks myös sivistys 
K a n s a l l i n e n  k u l t t u u r i  ja S u o m e n  

k a n s a n  t u l e v a i s u u s ,  art ks kansa 1906: 
189—192, 

salaperäinen kulttuurivaisto kannustaa ---------------  
Ja näistä hänen kolminaisen henkensä kolmesta 
toiminnasta syntyy kulttuuri, ks Kaita tie 1907: 
56—61, 

kulttuuri-ihmisillä on se käsitys, että ks Ke- 
hityksen kulku 1907:269—271, 

vanha kulttuuri on vähitellen muuttuva, van- 
han kulttuurin henki on vähitellen kuoleva ja 
uusi sivistys on nouseva sen sijalle, ks päämaja 
1911:27—32, 

ks pakanallisuus 1912:58—60, 
Kuulin äskettäin niin mieltäkiinnittävästä 

suunnitelmasta  kirjallisen  ja   taiteellisen  kult- 
 

tuurityön edistämiseksi, etten malta olla siitä 
kertomatta Tietäjän lukijoille. Tunnettu tosi- 
asia on, että tämä työ vielä paljon kärsii aineel- 
listen varojen puutetta. Onhan,olemassa stipen- 
dirahastoja, Nobel- ja valtiopalkintoja, joilla 
avustetaan kirjallisen ja taiteellisen työn teki- 
jöitä, mutta lukuunottamatta sitä, että tämmöi- 
set avustukset useinkin tulevat semmoisten 
osaksi, jotka jo muutenkin aineellisesti toi- 
meentulevat, ovat ne siksi pieniä, etteivät ai- 
neellisista huolista riittäisi vapauttamaan kir- 
jailijoita ja taiteilijoita, joiden ponnistuksista 
ja työstä kulttuurin edistys riippuu. Muistan 
omasta kokemuksestani, kuinka usein ajattelin 
nuorena: 

— Miksi ei kansa huolehdi kirjailijoiden ja 
taiteilijoiden toimeentulosta? Tieteenharjoitta- 
jista pidetään jo melkoista huolta ja n.k. vir- 
kamiesten toimeentulo on sangen hyvästi taattu, 
mutta ne henkilöt, jotka useinkin ovat kansan 
nerokkaimpia yksilöitä, ovat jätetyt kerrassaan 
orvonasemaan. Miksi uskotaan ja luotetaan nuo- 
riin silloin, kun he valitsevat virkauran tai ylei- 
sesti hyväksytyn tieteellisen elämäntehtävän? 
Miksi ei nuoriin uskota ja luoteta silloin, kun 
he nerosta säkenöiden lähtevät uudelle uralle 
antautuen taiteellisesti tai kirjallisesti luovaan 
toimintaan? Miksikä kaikista rohkeimpia ja ete- 
vimpiä enimmän epäillään? Onhan totta, että 
nero aina löytää tiensä maailmassa ja voittaa 
vaikeimmatkin vastukset. Mutta tämä vain to- 
distaa neron voiman, ahkeruuden ja kärsivälli- 
syyden. On hyvin mahdollista, että ihmiskun- 
nan suuret nerot olisivat vielä enemmän aikaan- 
saaneet, jollei heidän olisi tarvinnut kuluttaa 
nuoruuden parhaita voimia aineellisissa puut- 
teissa ja vastoinkäymisissä. 

Kuulin nyt kuten sanottu suunnitelmasta, joka 
velvottaisi meitä uskomaan nuoriin. Suunni- 
telman keksijä on eräs taidemaalarimme, ja on 
so lyhykäisessä yksinkertaisuudessaan seuraava: 
Perustetaan rahasto, aluksi esim. 2 miljonan 
suuruinen. Rahaston voisi perustaa yksityinen 
mesenatti, tai voitaisiin se koota yleisillä 
keräyksillä. Rahastoa hoitaisi kansalliskomitea, 
jonka jäsenet olisivat luottamusta nauttivia, 
kirjallisuutta ja taiteita harrastavia tai harjotta- 
via kansalaisia. Pääomaa ei liikutettaisi, kor- 
koja yksin käytettäisiin. 5 o/0 mukaan tekisivät 
2 miljonan korot vuodessa 100,000 mk. Joka 
vuosi annettaisiin tämä summa, 100,000 mk., 
taiteilija- tai kirjailija-alulle, joka kuitenkaan ei 
saisi käyttää itse pääomaa, vaan ainoastaan 
korot. Avustus myönnettäisiin ensin esim. 5 
vuodeksi. Nuori kirjailija tai taiteilija nauttisi 
täten 5 vuoden aikana viiden tai kuuden tuhan- 
nen markan vuositulot. Tämän ajan kuluessa 
hän jo ehtisi näyttää, mihin hän kykenee ja 
onko hänestä tulevaisuuden toivoa. Määräajan 
kuluttua hänelle voitaisiin määrätä sama avus- 
tus edelleen, jos katsottaisiin hänen sitä ansain- 
neen. Jos häneen kiinnitetyt toiveet olisivat 
pettäneet, siirrettäisiin avustus toiselle. Alku- 
peräisestä rahastosta tulisi täten vuosittain uusi 
aatteellinen työntekijä avustetuksi, ja vuosi- 
tulot itsekullakin olisivat siksi suuret, että huo- 
letta toimeentulisivat nykyisissä yhteiskunnissa, 
vieläpä voisivat uhrata varoja oppimiseen, 
matkustamiseen j.n.e. 
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Tämmöinen on suunnitelma, ja se on mieles- 
täni siksi hyvä, ettei sen pitäisi jäädä vain 
suunnitelmaksi. Kannattaisi siitä tulla tosi. 1914: 
150—152. 

Elämme nyt ajassa, jolloin puolueriitojen 
pikkumainen ääni kansassamme on miltei la- 
kannut kuulumasta. Sanomalehdet koskettele- 
vat johtavissa artikkeleissaan kysymyksiä, sekä 
taloudellisia että sivistyksellisiä, joilla on merki- 
tystä koko kansallemme ja kaikille sen yksi- 
löille. Äskettäin luin D a g e n s  Pres s’istä 
pääkirj otuksen »kulttuurityöstämme», jossa 
mielestäni lausuttiin aivan teosofisia ajatuksia. 
En malta olla suomentamatta tähän muutamia 
otteita. 

»Elämme tätä nykyä maailmanhistoriaa suu- 
remmassa mitassa kuin mitä ihmiskunta kos- 
kaan ennen on elänyt. Joka päivä tuo muka- 
naan oman jännityksensä, sitä suuremman, 
koska emme osaa luoda itsellemme pätevää 
käsitystä jättiläiskamppailun lopputuloksesta. 
Sen verran voimme kuitenkin aavistaa, että 
mahdolliset muutokset Europan kartassa eivät 
saata tulla yhtä laajapitoisiksi kuin uudistukset 
yleisessä mielipiteessä. On tapahtuva vallan- 
kumous taloudellisten ja siveellisten käsitteiden 
arvioimisessa. Ja tämän vallankumouksen täy- 
tyy tulla, jottei ihmiskunta joutuisi vaaraan ka- 
dottaa paraimman itsestään — uskonsa niiden 
korkeuksien saavuttamiseen, joita kohti sen 
suurimmat henget ovat viitanneet... 

»Suomi on tähän saakka ollut siinä onnelli- 
sessa asemassa, ettei sen ole tarvinnut olla sota- 
näyttämönä, ja toivottavaa on, että asema on 
edeskinpäin pysyvä samanlaisena. Tämän kautta 
meille on mahdollista työskennellä nykyisten 
varojemme mukaan kaikilla niillä aloilla, jotka 
koskevat maamme sivistyksellistä kehitystä .. . 

»Valtio kykenee tosin nyt vähemmässä mää- 
rässä kuin ennen tukemaan taidetta ja kirjalli- 
suutta ja niitä yhdistyksiä, jotka työskentelevät 
puhtaasti valistustarkotuksissa syvien rivien 
keskellä. Mutta kaikkia näitä kulttuurialoja ei 
silti saa laiminlyödä. Sitä enemmän vain nyt 
vaaditaan kunnilta ja yhdistyksiltä ja ennen 
kaikkia varakkaimmilta. Säästäväisyys on kai 
hyve ja pidättyväisyys paljaan nautintoelämän 
suhteen nykyään suurempi välttämättömyys 
kuin muulloin. Mutta kansalainen rikkoisi isän- 
maallista velvollisuuttaan vastaan, jos hän 
maailmalla riehuvan sodan takia ottaisi kiel- 
täytyäkseen muista menoista kuin välttämättö- 
mistä jokapäiväisistä. Onhan kansalaisen isän- 
maallinen velvollisuus ennen kaikkea tukea 
maan kulttuurielämää. Toisen tehtävä on an- 
taa taloudellista tukea, toisen uhrata työnsä, 
tietäen, että nyt jos milloinkaan on äärettömän 
tärkeätä, että kansamme kaikkia siveellisiä 
voimia kohotetaan ja että sen tietomäärää lisä- 
tään, jotta maamme vahvistuneena ja keskitty- 
neenä astuisi ulos nykyisestä kriisistä niitä 
aikoja kohtaan, jotka lähestyvät...» 

Tähän sivistystyöhön kuuluu ehdottomasti 
myös meidän teosofinen työmme.    1914:499—500, 

merkkitapaus kulttuurielämässämme ks 
Wettenhovi—Asp    1915:496—498, 

henkinen suomalainen kulttuuri ks Marjatan 
1916:91, 

voisi kutsua nykyisen kulttuurin kauneim- 
maksi kukaksi, ks T. S:n työ ja tarkotus 1916: 
345—348, 

uuden suomalaisen kulttuurin perusta ks 
Marjatan    1918:91, 

Onhan meidän luotava suomalainen kulttuuri! 
ks Suomi    1918:127—128, 

Sen [ ‘Suomen kansan] vallotukset ovat 
kulttuurivallotuksia, ks aseet  1918:164—165, 

Olen kulttuuri-ihminen. En saata ihailla 
muuta kuin luovaa työtä ks sota    1918:195—196, 

Suomen kansan sisäisintä henkistä kulttuuria, 
ks Tietäjä 1919:164, 

kulttuurityöntekijälle, joka — ehkä suurim- 
man — osan päivätyöstään jo on suorittanut? 
ks R-R   1920:340—348, 

Suomellakin voisi kerran olla erikoinen kult- 
tuuritehtävä kansojen kesken, ks Suomi 1921: 
7—8, 

Kulttuurityöntekijöitä ks Lönnqvist, E. 1931: 
367, 

Suomen kansan kansallinen sivistys on oleva 
henkistä  kulttuuria.     1934:201, 

Kulttuuri ei voi sittenkään olla aivan merki- 
tyksetön kaikkein piintyneimmällekään »tolstoi- 
laiselle».------------- Eikä kulttuuri suinkaan ole 
syntynyt laiskurien toimesta, ks Tolstoin opin 
teosofia    1934:335—336. 

»Kummitus» ks yliaistillinen   1905:117—119. 
ks kuolema    1907:272—273, 

Kummitteluja      Helsingissä.        1910:286,      ks 
kuolema 1925:334, 
ks kuume 1928:285. 

Kundal i in i t u l i  
Kys. Leadbeater puhuessaan voimakeskuk- 

sista Tietäjän touko- ja kesäkuun numerossa 
1912 sanoo, että kundaliinituli asuu selkärangan 
alapäässä, ja Steiner sanoo kirjassaan »Kuinka 
saavutetaan tietoja korkeammista maailmoista?» 
siv. 139, että tuo tuli asuu sydämen seutuvilla. 
Kumpi kirjottajista  on oikeassa? 

Vast. Steiner nähtävästi ei puhu siitä, missä 
n.k. käärmetuli asuu, vaan missä se ensinnä 
hänen treenausjärjestelmänsä mukaan heräte- 
tään. Kundaliinituli asuu eli uinuu selkärangan 
alapäässä, mutta voi alkaa tshakrojen eli lootus- 
kukkien elvyttämistä eri järjestyksessä. 1914: 
93. 

Kungsholm -laivaan    1933:245, 
Kuningas 
Kuningas, jonka nimi on »väkivaltainen kuo- 

lema» ks Italia 1909:134, 
henkiseksi kuninkaaksi, ks Kristus art Salai- 

nen Kristus 1909 joulul: 3—4. 
jokainen ihminen on syntyperältään kunin- 

kaanpoika, joka kerran itse tulee kuninkaaksi, 
kun hän nousee niitä portaita, jotka valta- 
istuimelle vievät, ks heraldiikka    1914:149—150, 

K u n i n g a s k u n n a k s i k o  S u o m i ?  Joka 
nyt luulee, että minä tässä puoltaisin tai vastus- 
taisin kuningaskuntaa, erehtyy, sillä niin ei ole 
aikomukseni. Sekä monarkisella että tasa- 
valtaisella hallitusmuodolla on puolensa. Näkö- 
kantani tässä kysymyksessä on vain jyrkästi se,
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että on mikäli mahdollista kuultava koko kan- 
san mielipide. Vaarallista on tyrkyttää toista 
tai toista hallitusmuotoa. Muodostamme nyt 
tasavallan — ja mikä kiire meillä on muuttaa 
se kuningaskunnaksi, ennenkuin kansamme on 
aivan selvillä kannastaan? Heikko kuningas, 
jolla on valtaa, mutta jota hovi hallitsee, on 
yhtä huono kuin tasavaltainen ministeristö, joka 
aina riitelee. Kuningas, jolla ei ole mitään 
valtaa, on taas loistonukke, joka tulee kansalle 
kalliiksi, ja jos hän on älykäs ja toiminnan- 
haluinen mies, on hänen oma asemansa sietä- 
mätön. Toista on tasavallan presidentin, vaikka 
hänenkin valtansa olisi mitätön: kunnia tulla 
valituksi presidentiksi on siksi häikäisevä, että 
älykäskin tyytyy olemaan nukkena. Mutta voi, 
jos valta annetaan miehelle — oli hän sitten 
kuningas tai presidentti, — joka käyttää sitä 
väärin, kansalleen turmioksi. .. Hallituskysy- 
mys on arimpia kysymyksiä. Pitäisi olla valta- 
kunnassa hallitsija, koska hallitsija edustaa 
kansallishaltiaa! Mutta hallitsijan tulisi olla 
viisas ja korkeasti kehittynyt ihminen, sillä 
kuinka hän muuten osaa katsoa kaikkien ala- 
maistensa parasta ja kuunnella deevan ääntä 
eli sen »kuusen kuiskehia, jonka juurella 
asunto»?. . . . Neuvoni jokaiselle on siis: miettikää 
hiljaisuudessa, kuulkaa sydämenne ääntä, aja- 
telkaa kansanne onnea. Älkää umpimähkään 
antako minkään agitatsionin teihin vaikuttaa. 
Ja keskustelkaa kansan ihmisten kanssa. 1918: 
96, 

ks Suomi    1918:127—128, 
Kuningaskunta sitä vastoin on muodollisesti 

pyhän kosmillisen järjestyksen mukainen, ja 
siitä johtuu sen salaperäinen arvovalta, jota 
kaikenlaisten juhlamenojen ikimuinainen magia 
aina tukee ja ylläpitää. — — — Eikö muuten 
kuningasajatuksessa piile samaa vanhaa lumoa- 
vaa tenhoa kuin lapsuuden uskossa? ks Suomi 
1918:162—163, 

olen yhtä lojaalinen kansalainen tasavallassa 
kuin kuningaskunnassa. Nuo ovat minulle tois- 
arvoisia asioita, k u n n e s  toden teolla ryh- 
dymme toteuttamaan veljeyden, s.o. aseetto- 
muuden ihannetta maan päällä, ks politiikkaa 
1918:224, 

»kuningas, jonka Jehova itse oli voidellut» 
ks Jeesus    1921:65—67, 

kärsimyksen kuningas,    ks aseet    1924:82, 
Laillisen kuninkuuden taustana oli ennen 

»Jumalan armo», nyt on ks apostolit 1924:246— 
247, 

Kristus kuninkaana meidän hengessämme, ks 
raha  1929:319. 

Kuningastenkirja    ks valhe    1909:334—335, 
Kunnia,  -nhimo,  »kunnian   kenttä»  jne 
voittajan kunniamerkki ks henki 1910:227— 

228, 294, 
ks iankaikkinen    1911:352, 
jotkut epäilevät minua kunnianhimosta ks 

opettaja    1912:413—414, 
Mitä onkaan kunnia sille, joka — — — Mitä 

on kunnia sille, jonka sydän on ks autobiografia 
1915:3—4, 

tapoimme ja tulimme tapetuiksi maallisen 
»kunnian kentällä», ks teosofia T. S:n tehtävä 
1921:332—334, 

K u n n i a  sille, jolle k u n n i a  tulee, 
ks J. R. H.    1921:383—384, 

taistelemaan ja kuolemaan »kunnian kentällä» 
ks salatiede 1921:456 Valon ja varjon veljet 
1922:104—105, 

tein kysymyksen, miksikä T. S:n jäsenet 
sitten ottivat osaa maailmansotaan ja tappoivat 
veljiään »kunnian kentällä». Tähän vastasi prof. 
Wood, että ei veljeyteen uskova teosofikaan 
aina voi olla tappamatta, kunhan tappaminen ei 
tapahdu vihassa, vaan säälistä, ks Wood, Ernest 
1922:167, 

Kunnia sille, kelle kunnia tulee, ks R-R 
1926:71, 

vaikka kunniaa siitä ei tietysti anneta sille, 
kenelle kunnia tulee, ks Sjöberg, E.    1927:212, 

Ei miesten kunnia ole siinä, että saavat kuolla 
ase kädessä ------------ miesten kunnia on elää ja 
kuolla viljelyksen näkyväisiä ja valistuksen 
näkymättömiä siemeniä kylväen, ks Suomen 
tulevaisuus   1928:208, 

H. P. B. nousee vähitellen kunniaansa, ks 
Kristus  1929:139—141, 

Sota on pelkkää järjettömyyttä, eikä mikään 
kunnian kenttä enää meidän aikanamme, ks 
Topelius   1930:43, 

Kunnia tulee joko moitteen tai kiitoksen 
muodossa,    ks parjaus    1930:132. 

K u n n i a  olkoon Jumalalle. 1907:257, 1909 
joululehti:6, 1911:352, 1916:1, 1919:293, 1926: 
310,    1927:375,  1931:335,    1934:197. 

Kunnioitus 
Kys. Olen velvollisuuden ristiriidassa. 

Raamattu ja omatunto käskevät kunnioittamaan 
isää ja äitiä. Olen monen lapsen äiti, joten 
minun olisi velvollisuus opettaa lapsiani kun- 
nioittamaan isäänsäkin. Mutta näitten lasten isä 
elää sellaista elämää, etten minä voi mitenkään 
hyväksyä sitä, vielä vähemmin häntä kunnioit- 
taa. Miten voin minä terottaa lasteni mieliin 
kunnioitusta tuota isää kohtaan? Mitä on näin 
ollen tehtävä? 

Vast. Teidän tulee ajatella näin: »minun 
täytyy avata sydämeni ainakin vanhemmille 
lapsilleni. Minun täytyy kertoa heille suruni.» 
Mutta ennenkuin ryhdytte kertomaan, ajatelkaa 
tätä ajatusta, kunnes sydämenne täyttyy säälillä, 
myötätunnolla ja rakkaudella lasten isää koh- 
taan. Ja kun oma sydämenne on rakkautta 
täynnä, mitä vaikeutta teillä sitten on herättää 
rakkautta ja kunnioitusta lapsissa? Rakkaus on 
itsessään kunnioitusta. Ja eikö meitä ole käs- 
ketty rakastamaan toisiamme sillä rakkaudella, 
jolla Mestari on meitä rakastanut?    1907:140, 

ettemme luule o l e v a m m e  jotakin, vaan 
kunnioitamme toisiamme, ks uskonpuhdistus 
1909:42—43, 

Veljeys ilmenee mielestäni siinä, että kukin 
olemme oma itsemme ja samalla kunnioitamme 
toisiamme. Ja minä kuiskaan teille salaisuuden: 
se joka ei tunne olevansa oma itsensä, se joka 
ei seiso omilla jaloillaan, hän ei osaa toista 
kunnioittaa,    ks vapaamielisyys    1911:184. 
Kuolan  niemimaa    1915:101,    1922:10. 
Kuolema,      kuolematon,      kuolemanjälkeinen 
elämä 

ks   P.   E.   XII    Mitä   on   k u o l e m a ?    ja 
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Kuka   a u t t a a    m e i t ä    k u o l e m a s s a ?  
kuolleitten teosofisten työntekijäin muistoksi, 

ks teosofia 1905:29, 
»kuolleiden» kuin elävienkin ansio, ks P. E. 

VII 1905:243, 
tuon itsemurhaajan kohtalo kuoleman jälkeen 

ks harakiri    1905:164,    1906:20, 39—41, 
kuolematon individualiteti, yksilöllisyys ks 

Ihmisen synnynnäinen luonne    1906:61, 
Kuoleman jälkeen emme siis »tyhjennä 

karmaa»,    ks itsemurha    1906:63, 72,  115, 
»Viimeinen tuomio» on niin muodoin hänen 

fyysillisen elämänsä lopputili, joka määrää hä- 
nen kohtalonsa kuoleman jälkeen, ks tuomio 
1906:166, 

Kuolemakin odottaa epäröiden ja lähenee 
vasta vanhusta hiljaisin askelin, ks Kansallinen 
kulttuuri    1906:192, 

kuoleman jälkeen rakentava itselleen luon- 
teen, joka ensi syntymässä on ks heikkous 1906: 
204, 

Kuolemassa ei ole mitään pelättävää. Kuolema 
on fyysillisen elämän korkein ja juhlallisin 
hetki, ja se voisi, sen pitäisi olla elämän onnel- 
lisin; jos ei se ole ks uskonto art Mitä me 1906: 
235—236, 

Kys. H. P. Blavatsky kirjottaa: »Me emme 
myönnä rangaistusta kärsittävän muualla kuin 
täällä maan päällä, sentähden että henkinen 
itsemme kuoleman jälkeen tuntee ainoastaan 
häiritsemätöntä autuutta.» (Teosofian avain, 
siv. 131). Eikö tämä ole ristiriidassa sen (toisten 
teosofien) opetuksen kanssa, että ihminen kärsii 
kauheita tuskia astralitasolla ja pääsee taivaa- 
seen — mentalitason autuuteen— ainoastaan jos 
hän on »koonnut taivaallisia tavaroita»? 

Vast. Ei ole, jos pidämme mielessä seuraa- 
vat tosiseikat: 1) verrattain harvat ihmiset kär 
sivät »kauheita tuskia» astralitasolla; monelle 
astralinenkin elämä on täynnä tyydytystä ja 
onnea (Kts. »Mitä on kuolema?» siv. 192—194.) 
2) Harvat ihmiset ovat niin huonoja, etteivät 
pääsisi taivaaseen (vrt. »Mitä on kuolema?», siv. 
197); H. P. Blavatsky on täten oikeassa, sillä 
hän lausuu ylimalkaisen säännön. 3) Kuten jo 
huomautimme viime Omassatunnossa (kts. 
»Kirjoja, vanhoja ja uusia»), H. P. B. vältti pu- 
hua astralitason salaisuuksista. Astralinen elämä 
on niin lyhyt verrattuna taivastilaan, että jos 
meiltä kysytään: mikä on ihmisen kohtalo kuo- 
leman jälkeen? me epäilemättä kaikki vastaam- 
me: lepoa, rauhaa ja autuutta! Ei johdu mie- 
leemmekään ensi kädessä puhua kiirastulen 
kärsimyksistä. Mutta jos kysyjä lukee tarkkuu- 
della ensimäiset rivit sivulta 131 (Teosofian 
Avain) ja sivun 137 (varsinkin lauseen: »kui- 
tenkin se on olemassa ja siellä kaikkien eläneit- 
ten olentojen, eläintenkin e i d o l o n i t  odot- 
tavat toista kuolemaansa»), silloin hän huomaa, 
että H. P. B. tiesi enemmän kuin hän sillä kertaa 
lausui julki.    1907:48—49,   83, 

ihmisen kuolemattomuuden, ks Bölsche 1907: 
113, 

Miltä tuntuu kuoleminen?    1907:115, 
Kuoleva ihminen ylipäänsä näkee astrali- 

maailmaan ks astraali   1907:140, 161, 
ihminen ei ole personallisesti,    vaan    ainoas- 

taan    henkisesti    kuolematon,    ks    jälleensynt. 
1907:180, 

kuoleman jälkeen olemme sidotut ks astraali 
1907:182, 

Kys. Raamatussa kerrotaan historiallisena 
totuutena, että Kristus nousi kuolleista kolman- 
tena päivänä ja että hän 40 päivän perästä 
samassa aineellisessa ruumiissaan astui ylös 
taivaaseen. Kuinka tuo kaikki on ollut mah- 
dollista? Onko hänen aineellinen ruumiinsa 
jonkun ihmeen kautta muuttunut hienoainei- 
seksi vai lieneekö kertomus liioteltu? 

Vast. Raamatun kertomus esittää mielestäni 
yksinkertaisen historiallisen totuuden, kun sen 
vain ymmärrämme. Jokaisella ihmisellä on 
monta aineellista ruumista: fyysillinen, eetteri- 
nen, astralinen, mentalinen y.m. Kuolemassa 
ihminen heittää fyysillis-eetterisen ruumiinsa, 
joten aluksi astralinen ruumis on hänen ulko- 
naisin velhonsa. Tavallinen ihminen on kuiten- 
kin sidottu astralitasoon ja hänen on ylen vaikea 
millään tavalla ilmestyä fyysillisesti tajutta- 
vaksi; joskus kuitenkin hänen onnistuu »kum- 
mitella» tai näyttäytyä. Jeesus sitä vastoin, 
joka fyysillisesti kuoltuaan oli täysin itsetajui- 
nen astralimaailmassa ja ollen vihitty mestari 
täydellisesti hallitsi astralisia y.m. luonnon- 
voimia, hän saattoi helposti aineellistua fyysil- 
lisesti näkyväksi ystävilleen tässä fyysillisessä 
maailmassa, ja hänen ulkonäkönsä oli tietysti 
sama kuin se oli ollut hänen fyysillisesti eläes- 
sään.    1907:272—273, 

t i e t o a     elämän   ja  kuoleman salaisuuksista 
----------Ei kuolema häntä pelota, sillä hän on 
kuoleman voittanut, ks Tietäjä   1908:6—9, 

yhtyy korkeampaan, kuolemattomaan mi- 
näänsä ks astraali    1908:29, 

T u o n e l a n  t u v i l l a ,  kirj. Elia Vera 1908: 
53—58, ks P. E. X 

ks ruumiinpoltto 1908:91, ylösnousemus 1908: 
93. hopealanka 1908:93, itsemurha 1908:122, 
deevakhan  1908:124, 

iankaikkiseen autuuteen, joka kuoleman jäl- 
keen muka annetaan määrätyillä ehdoilla, ks 
Usko ja teot 1908:129—135, 

ks  M i t e n   J e e s u s   k u o l i ?    1908:180—181, 
Kuollessaan on ihminen tavallisesti jotakuin- 

kin samanlainen kuin hän on ollut pitkin elä- 
määnsä. Sentähden ks karma 1908:330—337, 

Ihminen on kuolematon henki, joka syntyy 
jälleen maan päälle, ks Tietäjä 1908:355—357, 

kuinka majesteetillinen asia on kuolema ks 
uskonto  1909:73—79, 

Niin, semmoista on kuolleitten valtakunnassa, 
ks  lapsi  1909:99, 

Kuningas, jonka nimi on »väkivaltainen kuo- 
lema» ja jolle useimmat ihmiset ovat velkaa, 
ilmaantuu äkkiä ihmisten kesken ja vaatii saa- 
tavansa. Siinä kuolevat sekä ne, joiden ks Ita- 
lia  1909:134, 

Kuolema yksin on kysymys, joka vielä panee 
useimpien päät pyörälle, ks salatiede 1910:179 
—180, 

kuolemanjälkeisen elämän todellisuudesta, ks 
salatiede 1910:275, 

Kun sellainen ihminen kuolemassa vetäytyy 
pois näkyväisestä maailmasta, saattaa hän viih-
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tyä erinomaisen kauan järjen ja ajatuksen sees- 
teisessä taivaassa, sillä hän kehittää älyään ja 
älynsä silmää niin pitkälle, että sen katse tun- 
kee läpi kaiken alemman elämän, ks Rakkau- 
den salaisuus 1911:214—219, 

Se ei pyydä lohduttajaa kuolemassa, vaan oh- 
jaajaa elämässä. — — — Mutta »kuolleet hau- 
datkoot kuolleitaan». ks pakanallinen 1912:59 
—60, 

kuolemanjälk. helvettitiloista tuonelassa ks 
helvetti  1912:192, 

se totuuden sanoma kuolemasta, jota — — — 
ymmärtävät kuoleman portiksi, joka — — — 
marttyyrin kuolemaa polttoroviolla — — — an- 
saitsisivat väkivaltaisen kuoleman ks Titanic 
1912:203—204. 

kuolemattomia olentoja, jotka ks opettaja 
1912:308—311, 

Tullakseen itsetietoiseksi omasta kuolematto- 
muudestaan ihmisen täytyy ks tappamattomuus 
1913:162. 

Niin, kuolenpahan, jos niin on sallittu, jos ei 
tarvita maailmassa ihmistä, joka ei koskaan 
myy itseään valheelle tai petokselle. Kuolen 
nälkään, jos ei parempaa tehtävää ole, sillä ei 
yksikään itsekäs pyyde sido minua tähän maa- 
ilmaan.    [*Ote P. E:n teos. muist.]   1915:58, 

ihminen on kuolematon ks vallankumous 
1915:148—149, 

Kuolema on tosiaan personallisen elämän ma- 
jesteetillisin ja juhlallisin hetki, mutta kuinka 
toisella tavalla kuin mitä yleensä otaksutaan! 
ks  Humu, Martti 1915:316, 

Eräänä tammikuun iltana 1898 mietiskelin 
kuoleman kysymystä ja sanoin sisäiselle juma- 
lalleni:   » — — — 1915:368—369,  463, 

Vähempiä salaisuuksia, kuoleman salaisuuk- 
sia opetetaan ihmiselle käytännöllisinä läksyinä 
elämän koulussa,   ks Mysteriot I 1916:64—67, 

Kun näet ihminen on »kuollut», kun hänellä 
ei ole tätä fyysillistä ruumista, on hän psykolo- 
gisesti sangen merkillisessä asemassa, ks Mys- 
teriot II  1916:112—115, 

Rakkaushan on ainoa, joka kuolemankin voit- 
taa!   ks Tietäjä 1916:433—434, 

Tai voimmeko todistaa, että kuoleman jälkeen 
odottaa meitä joko iankaikkinen autuus tai ian- 
kaikkinen kadotus?    ks »kristitty»  1917:5—6, 

kuolemanhetki on tuomiopäivä ks astraali 
1917:243, 

Kys. Mistä johtuu tuo muinaiskansojen usko 
siihen, että vainajatkin tarvitsevat maallista 
hyvyyttä? 

Vast. Mahdollisesti siitä tiedosta, että ravin- 
non haju ja maku vaikuttaa eetteriruumiiseen 
ja niin muodoin on ravinnon sielullisena puo- 
lena. Kuoleman jälkeen vainaja ensin on puet- 
tuna eetteriruumiiseen, ja kansa päätti siitä, että 
hän — vainaja — vielä saattoi tulla osalliseksi 
hautaan pantujen ruoka-aineiden hajusta ja 
mausta. Tämä tietenkin oli taikauskoa — ja 
vielä suuremmassa määrässä oli taikauskoa 
luulo, että vainaja todella saattoi nauttia ravin- 
toa, — sillä semmoiseen aistilliseen toimintaan 
kyetäkseen olisi vainajan pitänyt materialisoi- 
tua.   1917:243, 

kuoleman pelko johtuu siitä, että ks teosofia 
art Mitä on  1917:442—446,  1918:62, 

ks vainaja   1919:62—63, 
Sentähden kuolema on aivan uusi todistus 

elämälle. Se on todistus siitä, että kuolemaa ei 
ole, että elämä voittaa kuoleman, että rakkaus 
voittaa kuoleman, ks V. H. V:n haudalla 1919: 
105—106, 

Jälleensyntymismuisti, joka tietenkään ei asu 
kuolevaisessa personallisuudessa, on luonnon- 
mukaisesti yhteydessä sen minuuden kanssa, 
joka kuolemattomana kulkee personallisuudesta 
personallisuuteen,   ks jälleensynt.  1919:295—296, 

ks ennustus 1920:53—54, 
Oli kysymyksessä joko elää tai kuolla henki- 

sesti,   ks sota 1920:103—105, 
Kuolkaamme mekin pois menneisyytemme 

erehdyksistä, että voisimme syntyä uudestaan 
Kristuksen hyveissä. Sillä kuinka uusi elämä 
voisi meissä syntyä, ellemme vanhasta kuole 
pois?   ks Joulun sanoma 1922:298, 305, 

Ihminen kuolee, mutta hänen työnsä pysyy ja 
kantaa hedelmää,   ks Mestarit 1923:208, 

Heidän vaikutuksensa toisella tasolla, kuole- 
man jälkeen, olisi ollut ylen voimakas, ks 
Jinarajadasa 1923:285, 

»se kuolee nuorena, jota jumalat rakastavat» 
ks ennustus 1923:327—328, 

Henkisestä ravinnostaan hänellä on iloa kuo- 
lemanjälkeisessäkin elämässään, jota vastoin 
leipä silloin on näytellyt osansa loppuun, ks 
henki 1924:10, 

astuneet kuoleman valtakuntaan puhdistuak- 
seen   ks haaveilija   1924:49, 

Ja tämä tieto vie meidät pakosta kuoleman- 
jälkeisen    elämän   salaperäiselle  ja  useimmille 
ihmisille tuntemattomalle alalle.  — — — Ihmi- 
sen elämä ei lopu kuolemaan, ks itsemurha 1924: 
207—209, 

untahan nimitetään kuoleman nuoremmaksi 
veljeksi ja kuolema on aina myös ylösnouse- 
musta,   ks Uni ja unennäkö 1924:301, 314, 

Siis kuolemanjälkeisen ajan pituus voi vaih- 
della,   ks auktoriteetti 1925:150—151, 

Kys. Muutamia vuosia sitten kuoli J:n kau- 
pungissa eräs nuori rouva; kuolinhetkellään 
kerrotaan hänen huutaneen: »en tahdo, en tahdo 
kuolla, se on väärin, jos minun täytyy kuolla». 

Kuitenkin täytyi hänen kuolla . . . 
Kun sitten ruumista lähdettiin saattamaan 

haudattavaksi, alkoivat hevoset pärskyä ja va- 
pista eivätkä saaneet ruumisvaunua liikkeelle. 
Kaikkien hämmästys oli suuri, vihdoinkin he 
vosten ohjaajat olivat pakoitetut suitsista talut- 
tamaan hevosia, jotka levähtäen vähän väliä ja 
vaahdon valuessa suurina palloina vetivät tuota 
ylivoimaisen raskasta kuormaa. Tapaus herätti 
suurta ihmettelyä läsnä olevissa . . . Kuinka täl- 
lainen tapaus on selitettävissä salatieteen kan- 
nalta — , voisivatko vainajien eetteris-astraaliset 
ruumiit vaikuttaa jotenkin eläimiin esim. he- 
vosiin tällaisissa tapauksissa, tai olisiko siinä 
toisiakin astraali-olentoja apuna? Toinen kerto- 
mus oli eräästä mummosta, jonka kerrottiin har- 
joittaneen jonkinlaista »taikuutta» — eläessään. 
— Kun hänet oli haudattava, ei hevonen saanut 
arkkua liikahtamaan. Silloin oli hevonen rii- 
suttu     valjaista     ja     pakoitettu     hyppäämään
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ruumis-arkun yli. Tämä tuntuu hiukan koomil- 
liselta, mutta joka tapauksessa oli hevonen rau- 
hoittunut ja vetänyt mummon hautaan. Tällai- 
set kertomukset eivät liene harvinaisia kansan 
ja varsinkin Karjalan kansan keskuudessa. 

Vast. Tuollaiset tapaukset riippuvat, kuten 
kysyjä otaksuu, näkymättömän maailman voi- 
mista ja olennoista. Kansa puhuukin »kirkko- 
väestä» ja »pikku väestä» y.m. Tavallisesti se, 
mikä hevosia pelottaa, on vainaja itse. Edelli- 
sessä kertomuksessa nuori rouva kuoltuaan 
oleskeli eetterimaailmassa, koska nähtävästi 
hänen fyysilliset elinvoimansa eivät vielä olleet 
tyystin loppuunkuluneet Luonnollista on, että 
hän niin ollen seurasi fyysillisen maailman ta- 
pahtumia ja oli mukana omissa hautajaisissaan. 
Hevoset hänet havaitsivat, koska eläinten selvä- 
näköisyys herää helpommin kuin ihmisten, ja 
hypnotisoituivat ikäänkuin. Toisessa kertomuk- 
sessa vainaja ehkei itse ollut mukana, mutta ar- 
vatenkin vain hänen »perhepeikkonsa» niin sa- 
noakseni, haltiat, luonnonhenget, joiden avulla 
hän oli eläessään harjoittanut noituutta. Kun 
hevonen — jonkun viisaan asiantuntijan neu- 
vosta — saatiin hyppäämään arkun yli, pääsi se 
samalla hypnoottisesta tilastaan.   1925:334, 

personallisina olentoina kuolemme, ellei Kris- 
tus meissä pelasta meitä. Kristus yksin elää 
ikuisesti, ja me olemme kuolemattomia ainoas- 
taan, jos kasvamme osallisiksi hänen elävästä, 
voimakkaasta, jumalallisesta minuudestaan. 
Muuten kuolemme, ks Teosofian joulusanoma 
1925:372—374, 

Kuoleva ihminen näyttää välistä kärsivän 
ankaria fyysillisiä tuskia, joista hän itse sieluna 
ei tiedä mitään, ks ruumiinpoltto 1926:26, hel- 
vetti 1926:329, 

Meissä ihmisissä asustaa kuolematon henki, 
joka jälleensyntyy ja pukeutuu uuteen perso- 
nallisuuteen toisensa perästä; mutta meidän 
itsetietoinen kuolemattomuutemme on kehityk- 
semme korkea saavutus, johon ehdottomasti 
kuuluu kuolematon käyttöväline eli ruumis, ks 
Panacea  1927:78—79, 

ks Sjöberg: Olo Tuonelassa 1927:212, 
sillä kuolemaa ei ole------------- ihminen on kuo- 

lematon ks R-R-teosofia  1928:2, 
Tämä kuolemisprosessin voittaminen oli epi- 

soodi Jeesuksen suuressa okkultisessa työssä 
ks Toll, Hugo  1928:95, 

Ei, vaan kaikki me yhdessä »elävät» ja »kuol- 
leet», luonnonhenget ja enkelit, rakennamme 
Suomelle tulevaisuutta, ks Suomen tulevaisuus 
1928:205—208, 

Ikuinen elämä ei ole mitään kuolemanjäl- 
keistä taivastilaa, niinkuin usein on väärin ym- 
märretty, vaan ks kesäkurssit 1928:232, 

Korkealle tähtäävä poliittinen työ ei pysähdy 
kuolemaan. Kuolema ei voi sille mitään, ks 
politiikka 1929:53, 133, 

Hän oli ainoastaan saanut kuolemanjälkeisen 
tajunnan jo eläessään, ks ylösnousemus 1929: 
143—144, 

kuolemanjälkeistä karmaa ks Houdini 1929; 
183, 

Kuoleman jälkeen ainakin huomaa, että jos 
kokonaan sai esille, mitä itsessä oli, riippui se 
 

vain siitä, että itsessä oli niin vähän, ks kolmi- 
naisuus 1930:41—42, 

Silloin hän on rakentanut kuolemattoman 
ruumiin, ks atomi 1930:42, 

Kys. Miten kuolemanjälkeisessä elämässä 
ihmissielut seurustelevat keskenään? Miten he 
esim. puhuvat vieraskielisten kanssa ja miten 
he tämän puhetavan oppivat? Onko se harjoi- 
tuksen takana, vai onko se heti kuoleman jäl- 
keen selviö ilman muuta? 

Vast. Kuoleman jälkeen joutuessamme tuo- 
nelaan emme osaa puhua vieraskielisten kanssa. 
Elämässä alemmalla astraalitasolla jokainen pu- 
huu sitä kieltä, mitä hän osaa. Suomalaiset pu- 
huvat suomea, ruotsalaiset ruotsia j.n.e. Se, joka 
puhuu monia kieliä, tulee toimeen useampien 
kanssa. Mahdollisuudet joutua tekemisiin vie- 
raskielisten kanssa ovat muuten verrattain pie- 
net. Tietysti on eduksi, että osaa useampia kie- 
liä. Mutta onhan autettavia sillä kielellä, minkä 
taitaa, ettei tarvitse pelätä työn puutetta. 

Toinen asia on, että kun vainaja nousee kor- 
keammalle tasolle, kun hän siirtyy »kuusta au- 
rinkoon», silloin häneltä jää kaikki tavallinen 
puhuminen, — sensijaan ajatukset ja tunteet 
puhuvat omaa välitöntä kieltään kuvissa, vä- 
reissä ja  sävelissä. 

Tämä on »puheen» positiivinen puoli. Mutta 
sillä on negatiivinen puoli ja se on kuuntelemi- 
nen. Meidän täytyy oppia kuuntelemaan, jotta 
voisimme havaita toisten ajatuksia ja tunteita 
välittömästi. 

Tätä taivaallista puhetapaa ei erityisesti ope- 
teta. Kukin oppii sitä itse niin hyvin kuin tai- 
taa. Sillä se on ikäänkuin tavallisen puhekyvyn 
kadottamista. Vainaja tulee kuin pieneksi lap- 
seksi, joka ei osaa puhua ollenkaan. Herätes- 
sään taivaassa pienenä lapsena hän osaa vain 
ajatella ja kuunnella. Ja silloin luonnollisesti 
ei mikään kieli enää tee mitään haittaa. Ym- 
märrämme yhtä hyvin kiinan kieltä kuin omaa 
äidinkieltämme. 

Mutta olkoon sulkumerkkien välillä sanottu, 
että piirimme on verrattain rajoitettu. Ei tai- 
vaassa joudu aiheetta tekemisiin kiinalaisten 
y.m. kanssa. Ihminen on aina rajoitettu olento; 
siksi, kunnes hän kasvaa rajoista täysin va- 
paaksi.   1930:131, 

kuollessaan voitti kuoleman, ks Jeesus 1930: 
178, 

Kuoleman jälkeen kaikki puhdistumme, 
mutta   se on toinen asia. ks synti 1930:379, 

Sinä hetkenä olisin tahtonut kuolla surusta, 
ks kirjallisuus 1931:5, 

Kuolema käy vieraana monen meikäläisenkin 
talossa, sillä työtä on paljon toisella puolen ja 
sieltä kutsuu uusi maallinen syntymä, jota 
moni toivoo voivansa paremmin käyttää hyö- 
dyksi itselleen ja ihmiskunnalle. Ennen joulua 
siirtyi ainakin kolme harrasta totuudenetsijää 
rajan tuolle puolen: nuori rouva Greta Aaltonen 
Jyväskylässä, vanha rouva Maria Jerrman Teri- 
joella ja 78 vuotta vanha insinööri Karl 
Wessberg Helsingissä. Viimemainittu ei ollut 
R. R:n eikä minkään toisen seuran jäsen, mutta 
vanha tunnettu spiritisti ja teosofi ja hengel- 
tään   ruusuristiläinen.    Hän   lausui   sairasvuo-
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teellaan: »Kun tästä nousen, liityn Ruusu-Ris- 
tiin». Hän ei noussut fyysillisesti, mutta liittyi 
riveihimme toisessa maailmassa. Kaikki kesä- 
kurssilaiset tunsivat Greta Aaltosen. Hän oli 
aina mukana, iloisena ja hymyilevänä, ja oli 
musikaalinen niinkuin veljensä (Jussi Pohjan- 
mies). Maria Jerrman oli innokas ja toimelias. 
Kun kesäkurssit olivat Terijoella 1927, oli hän 
niiden järjestävänä emäntänä. 

Näiden hartaiden sielujen yllä levätköön 
Mestarin  siunaus.    1932:2, 

Oli jouluyö aikoja sitten, kun kerran Kuolema 
tuli luokseni  sairasvuoteeni ääreen. 

— Kuinka kaunis olet! minä huudahdin. — 
Sinun siipesi ovat suuret ja kantavat, sinun kat- 
seesi on kirkas ja kaukainen, sinun pukusi hoh- 
taa ja loistaa hopeisena ja punasinisenä. Var- 
masti sinun sylisi on lämmin. 

— Lämmin on sylini, vastasi Kuolema, — ja 
kauniin muodon on Herra minulle lahjoittanut. 
Etkö sitä aina ole tiennyt? 

— En ole tiennyt, sillä kukaan ei ole sitä mi- 
nulle kertonut. Aina on sanottu, että sinä olet 
viikatemies, kalpea, kylmä, tunteeton. Kaikki 
pelkäävät sinua. 

— Niin, ihmiset pelkäävät minua. Minut näh- 
dessään tai kuullessaan minun tulevan he muut- 
tuvat heti avuttomiksi lapsiksi eivätkä tiedä 
minne pakenisivat. He aina tahtovat minua 
paeta. 

— Mutta miksi? Sinä näytät niin lempeältä 
ja hyvältä. Kuka sinua pakenisi? Ihmiset var- 
maankaan eivät tunne sinua. He eivät tiedä ken 
sinä olet. 
 

— Totta kyllä. Ja kuitenkin kaikki hyvin 
tuntevat viimeisenä kuolinhetkenään. Silloin 
heidän silmänsä aukenevat. 

— Ja rauha laskeutuu heidän kasvonpiirtei- 
hinsä? Niinpä niin. Mutta siitä ei ole apua toi- 
sille, tarkoitan: vielä eläville. He ovat vain ha- 
vainneet kuoleman hävitystyön, sinun lahjo- 
mattoman  ankaran läsnäolosi. 

— Laiskuutta ja huolimattomuutta, sanoi 
Kuolema, — sillä jos vähänkään malttaisivat 
mielensä ja ajattelisivat, ymmärtäisivät ja muis- 
taisivat kuinka asian laita on. 

— Muistaisivat? 
— Niin, tiedäthän sinä, että minä saavun 

monta kertaa, yhä uudestaan ja uudestaan joka 
ihmisen luo. 

— Se on totta. Me ihmiset olemme jälleen- 
syntyviä olentoja. Ja siis kuolemattomia! Meillä 
ei ole mitään syytä pelätä sinua. 

Nyt Kuolema hymyili. 
— Kuolemattomia! hän sanoi. — Älähän toki. 

Sadan vuoden aikana näen tuskin niin monta 
kuolematonta kuin minulla on sormia kädessä. 

— Kuinka niin? huudahdin sielussani vavis- 
ten. 

— Kaikki, jotka pelkäävät minua, kuolevat, 
vastasi Kuolema synkästi. 

— Mutta ei ikuisiksi ajoiksi? 
— Ei heidän pikku persoonansa enää haudas- 

taan nouse.    Tiedäthän sinä sen. 
— Niin, heidän korkeampi minänsä luo uuden 

personallisuuden   jälleensyntyessään   —   uuden 
 

vanhan karmana.    Totta  kyllä, mutta  sehän ei 
ole vältettävissä. 

— Miksi ei?    Muutamat välttävät. 
— Nuo kuolemattomat, joista puhuit? 
— He. 
— Mutta millä tavalla he voivat sivuuttaa ja 

välttää sinua? 
— Eivät pelkää minua. 
— Siitäkö se vain riippuu? 
— Siitä. 
— Mutta onhan ihmisiä, jotka eivät pelkää 

sinua:   sotasankarit,  itsemurhaajat  y.m. 
— Lorua. He pelkäävät niinkuin muut, mutta 

hetken huumauksessa unohtavat pelkonsa. Sem- 
moinen keinotekoinen rohkeus eli pelottomuus 
ei merkitse mitään. Ainoa kysymykseen tuleva 
pelottomuus perustuu siihen, että minut todella 
tunnetaan. Ja koska olen monta kertaa ihmistä 
lähestynyt, tuntee hän minut sisimmässään ja 
voisi muistaa. 

— Mikä sitten estää muistamasta? 
— Pelko. 
— Aina vain pelko. Tuolla jyrkällä puheel- 

lasi sinä melkein pelotat minua. 
Taasen Kuolema hymyili, ja voi, kuinka kau- 

nis hänen hymynsä  oli. 
— Tahdotko, että selitän? hän kysyi. 
— Selitä, selitä. 
Ja Kuolema selitti. 
— Katsos, hän sanoi, — joka kerta kun lapsi 

syntyy maan päälle, astuu Jumalan Poika alas 
hautaan odottaakseen ylösnousemuksen päivää. 
Te ihmiset nimitätte Jumalan Poikaa myös 
Kristukseksi. Siis voimme sanoa: Kristus vael- 
taa maan päällä haudattuna lapsen haahmoon. 
Haahmo kasvaa, lapsi vetäytyy sielun sisim- 
pään, ja Kristus ei pääse syntymään elävien 
ilmoille. 

— Miksikä ei? 
— Siksi että ihmisen haahmoon mahtuu niin 

paljon tietämättömyyttä ja itsekkyyttä. Nämä 
heittävät esteitä tielle ja lapsi   sielussa pelkää. 

—Kristuslapsiko? 
— Ei, ei, Kristus ei pelkää, hän peittää kas- 

vonsa. Mutta lapsi pelkää, sillä hän tahtoisi 
ottaa vastaan Kristuksen ja yhtyä häneen, mutta 
ulkonainen ihminen, joka kasvaa ja varttuu, 
työntää lapsen luotaan. 

— Sinä puhut salaperäistä kieltä, Kuolema, 
mutta luulen ymmärtäväni. Jokaisella ihmisellä 
on värjöttävä lapsi sielussaan eli sydämessään. 

— Niin, ja kun kuoleman hetki tulee, ihmi- 
nen ei jaksa sitä enää peittää: lapsi astuu esille 
hänen sielustaan. Lapsi, joka pelkää, — ja pel- 
kää, sentähden että hänen ei ole annettu elää. 
Muistathan veljeni Jeesuksen sanat: ellette tule 
niinkuin lapset, ette voi astua taivasten valta- 
kuntaan. 

— Mutta onhan ihmisiä, jotka antavat lapsen 
itsessään elää? 

— On, ja siinä määrin kuin he myöntävät lap- 
selle elämisoikeutta, siinä määrin pelko heistä 
katoaa ja Kristus voi heissä ylösnousta. Kristus 
nousee eli syntyy aina ensin lapsen muodossa. 
Ne ihmiset ovat puhtaita, viattomia, rakastavia, 
auttavia. 

— Ja onko heitä vain harvassa? 
— Verrattain harvassa. 
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— Mutta he ovat kuolemattomia? 
— He tulevat kuolemattomiksi. 
Kuolema katsoi minuun sanomattoman lem- 

peästi, samalla kuin pieni veitikka silmissään. 
— Nyt on joulu, hän lausui. 
— Niin on — joulu. 
— Ja Kristuksen syntymä. Tärkeä hetki. Ih- 

miset voisivat tulla lapsiksi ja antaa Kristuksen 
syntyä. Pelko katoaisi, taivas astuisi alas maan 
päälle, ja minä saisin näyttäytyä oikeassa haah- 
mossani. 

— Ah, sinä näyttäydytkin siis toisenlaisena 
kuin olet? 

— En sinulle, mutta niille, jotka pelkäävät. 
Kuinka surullinen, oli nyt Kuoleman katsanto. 

Hänen silmänsä loistivat kuin tähdet, mutta nii- 
den takana aukeni avaruuden äärettömyys, — 
elämän ja kuoleman tuskien pohjattomuus. 

— Oi Kuolema, minä huudahdin, — sinä sää- 
lit meitä tietämättömiä niin sanomattomasti! 

Mutta Kuolema ei vastannut mitään. Hänen 
katseessaan oli nyt rakkaus pohjaton. Hän hä- 
visi näkyvistäni, ja minä raukka nousin ter- 
veenä vuoteeltani.   1932:273—276, 

»kuolleista totuus.,  ks kiitos  1933:71—72, 
ratkaista elämän ja kuoleman arvoitus ks en- 

nustus 1933:156—158, 
Kolmetoista on kabbalistisesti kuoleman luku, 

mutta siihen sisältyy myös Uudestasyntyminen. 
ks buddhi 1933:172—173, 

P. E:n julkiset esitelmät käsittelivät tänä 
vuonna unielämää ja kuolemanjälkeistä elämää 
[*julk. kirjana Uni ja kuolema] ks kesäkurssit 
1933:206, 

hän arvattavastikaan ei ole saanut tietoa kuo- 
lemattomuuden salaisuuden esoteerisesta seli- 
tyksestä, ks Tolstoin opin teosofia 1934:331—336, 

kuolemattoman ruumiin rakentaminen, ks 
veri 1934-344—345. 

»Kuoleman kunniaksi., kantaatti, kirj. P. E, 
säv. Oskar Merikanto ks Merikanto 1912:354, 
teosofia art Yleiseuroppal. 1913:287—292, Meri- 
kanto 1913:461, 516, Leino, Eino 1918:128, Meri- 
kanto 1924:83—85. 

Kuopio ks myös P. E. V Kuopio 1909:71, 1910: 
328, 362, 394, 1912:501, 1913:514, 1918:19; 1923:317, 
1924:221, 358, 1925:48, 1926:32, 1930:45, 223, 1931: 
179. 

Kuorma 
»minun kuormani on kevyt», ks pyhiinvaellus 

1914:314—315. 
Kuosma, Reino 1932:166. 
Kurikka,  Matti. 
Emme saa unohtaa sitä työtä, jota Matti Ku- 

rikka suoritti Suomessa, ennenkuin hän lähti 
muuanne ihanteitaan toteuttamaan. Hän tosin 
ei käyttänyt teosofian nimeä, mutta kun lukee 
hänen teoksiaan — »Ulapalle», »Ihmiskunnan 
pelastus», »Mooses vai Jeesus?» y.m. huomaa 
heti, minkä hengen lapsi hän on. Ja hänen kir- 
jotuksensa ovat niin muodoin olleet tien rai- 
vaajia teosofian suurille aatteille, ks P. E. VII 
1905:27, 

Matti Kurikka suomentaa vapaasti erään ame- 
rikkalaisen   kirjailijan   Atkinsonin   kirjottamaa 
 

teosta »ajatuksen voimasta» ja aikonee niin- 
ikään tarjota suomennoksen meille kustannetta- 
vaksi.   1905:178, 

Uusi lehti. Aatetoverimme Matti Kuri- 
kan toimesta on pantu alkuun uuden jokapäi- 
väisen lehden perustaminen pääkaupunkiin. 
Tämä  on ks Elämä-lehti  1905:243, 

J ä l l e e n s y n t y m i s m u i s t i .  Matti Ku- 
rikka piti joku aika sitten pitkän ja mieltäkiin- 
nittävän esitelmän täkäläisellä sirkustalolla 
»uskonnosta ja kirkosta», jossa hän muun 
muassa esitti oman teosofisen maailmankatso- 
muksensa. Puhuessaan reinkarnatsionista hän 
kertoi erittäin jännittävän pikkutapauksen 
Amerikasta. Saapuessaan luentomatkoillaan — 
ellemme muista väärin — Quincy’n pieneen 
kaupunkiin hänelle ilmotettiin, että muuan 
pieni poika halusi häntä tavata. Kahdeksan- 
vuotias poikalapsi tuotiin sitten hänen puheil- 
leen ja keskustelussa tuli heti ilmi. että 
poika oli tavattoman kehittynyt ikäänsä näh- 
den. Hän jutteli M. K:n kanssa kaikista maail- 
manasioista, politikasta, uusimmista maantie- 
teellisistä löydöistä ja filosofiasta. Lopulta Matti 
Kurikka ei malttanut olla huudahtamatta: 
»kuule, poikani, luuletko sinä nyt vasta ensi- 
mäistä kertaa olevasi tämän maan päällä. Niin- 
kuin ei tämä päivä ole ensimäinen auringon va- 
laisema päivä, niinkuin ei tämä kesä ole luon- 
non ensimäinen kesä, ei sinun nykyinen elämä- 
sikään ole ensimäinen tämän auringon alla! 
Olet sinä ollut täällä monta kertaa ennen, niin- 
kuin minä ja kaikki muut». Silloin tapahtui 
kumma. Pieni poika kyyneleet silmissä laskeu- 
tui tuoliltaan, otti Kurikkaa kädestä ja sanoi: 
»Setä. kiitos noista sanoista. Sinulle uskallan 
nyt kertoa aivan suoraan, että minä muis- 
tan e l ä n e e n i  täällä e n n e n .  Muistan 
vallan selvästi, että olin viime elämässäni 
seppä ammatiltani, että minulla oli vaimo ja 
lapset, muistan tämän niin selvästi kuin jos se 
olisi tapahtunut eilen. Mutta kun puhun koto- 
nani tästä asiasta, niin äiti aina pieksää minua 
ja syyttää minua valheesta ja lörpötyksestä.» — 
Todellakin opettavainen tapaus, josta vanhem- 
mat ottakoot vaaria! Kun semmoisia hyvin to- 
distettuja tapauksia saadaan- jokunen määrä 
kootuksi, on siinä vahva tieteellinen todistusase 
niiden kädessä, jotka jälleensyntymisaatetta 
puolustavat.    1905:243—244, 

ks Elämä-lehti  1906:26—27, 
A j a t u k s e n  laki. Kirjottanut W. W. At- 

k i n s o n .  Vapaasti suomentanut Matti Ku- 
rikka.    Hinta Smk.  1:—. 

Mieltä virkistävä ja vapauttava kirja! Jokai- 
nen, joka ei vielä käsitä, minkä aarteen hän on 
ajatuskyvyssään saanut, lukekoon tämän teok- 
sen.   1906:31, 

Matti Kurikan vilkkaasti ja mieltäkiinnittä- 
västi toimitettu lehti alkaa saada yleisön puo- 
lelta sitä kannatusta, jota se ansaitsee, ks 
Elämä-lehti 1906:88, 

Maaliskuun aikana pitivät kirjailijat Matti 
Kurikka ja Pekka Ervast kumpikin kuusi luen- 
toa Palokunnantalolla. ------------- Tulot luennoista 
jaettiin tasan »Elämä» ja »Omatunto» lehtien 
hyväksi,   ks P. E. VII 1906:140, 
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» E l ä m ä »  on lehti joka on ottanut todis- 
taakseen, että ihmisten kannattaa jälleen elää 
ja olla onnellisia, jos teosoofinen totuuden-tieto 
saatetaan luomaan kansallemme uusi sosialisti- 
nen yhteiskuntajärjestys. »Elämä» maksaa 2:50 
vuosikerta. — Konttoori: Hesperia. Puhelin 5453. 
[*M. K:n  ilmoitus]   1906:184, 

Matti Kurikan alkuunpanema ja puolitoista 
vuotta väsymättömällä innolla toimittama 
Elämä-lehti on nyt kuollut, ks Elämä-lehti 
1907:184, 

S o i n t u l a - a a t e .  Yhteiskunnallista kehi- 
tysoppia. Kirj. Matti Kurikka. (Elämä Osuus- 
kunnan  kustantama).   1907:184, 

M a t t i  K u r i k k a :  J u m a l a t o n  kirk- 
k o. V. Kososen kustannuksella. Tämä kokoelma 
tunnetun aatteenmiehen uskontoa y.m. koske- 
via kirjotuksia ansaitsee lukemista ja harkitse- 
mista. Tekijä ei kuitenkaan innostuta lukijaa 
niin suuressa määrin kuin hän epäilemättä 
voisi. Ja miksikä ei? Sentähden että hänen 
ajatuksensa eivät aina tunnu niin läpi harki- 
tuilta, niin tasapuolisilta ja niin sydämellisiltä 
kuin ajattelijalta sopisi odottaa. Ja sentähden 
että hänen todistelunsa paikotellen tuntuu pinta- 
puoliselta ja hätäiseltä. Välistä tekee mieli 
puolustaa totuuden nimessä sitä kirkkoa, jota 
vastaan kirja hyökkää-. Siinä onkin kirjan ansio, 
että se panee ajattelemaan.    1908:180, 

ks kustannustyö 1908:313, Vapaus-lehti 1908: 
349, 385, 

M a i t i  K u r i k a n  uusi k i r j a .  Väsymä- 
tön toverimme Matti Kurikka on julaissut 
uuden kirjasen »Ahneuden kouristuksissa. Suo- 
men kansa häviön partaalla». Tämä on hyvä ja 
herättävä kirja ja ihailla täytyy tekijän lannis- 
tumatonta uskoa omiin yhteiskunnallisiin ihan- 
teihinsa. Kirjan lopussa oleva »ponsi» sietää 
miettimistä. Mutta kuinka kaiken voisi saada 
toteutetuksi? Toivottavasti lukijamme eivät 
unohda hankkia itselleen kirjaa, jonka hinta 
on 60 p.    1909:135—136, 

New- Y o r k i n  U u t i s e t .  Tämä lehti, jota 
kuten tunnettu Matti Kurikka nykyään toi- 
mittaa, sisältää tuon tuostakin kirjotuksia teo- 
sofian alalta. Meille on näytetty marraskuun 
18 p:n numero. Siinä on pitkä kirjotus nimeltä 
»Tuonelan portti avattu», jossa tehdään selkoa 
uusimmasta spiritistisestä tutkimuksesta, ja toi- 
nen yhtä pitkä kirjotus »Miten Teosofinen 
Seura syntyi», joka on ote P. E:n kirjasta 
»H. S. Olcottin elämäntyö». Samassa numerossa 
on kolmaskin kirjotus, jossa kerrotaan eräästä 
suomalaisten teosofien toimeenpanemasta julki- 
sesta iltamasta New-Yorkissa. Hyvää jatkoa 
vain.    1909:403, 

Matti Kurikka teoksessaan »Jumalaton kirkko» 
ks suvaitsevaisuus 1910:358, Geijerstam 1911: 
81, päämaja    1911:150—151, 

Matti Kurikka moittii minua eräässä äskei- 
sessä New-Yorkin uutisten numerossa liian 
suuresta vapaamielisyydestä, kun annan ks 
vapaamielisyys    1911:183—184, 283, 

Mat t i  Kur ikan  to imi t tamat  »New-Yorkin 
Uutiset» ovat pitkin vuotta sisältäneet kirjo- 
tuksia teosofiasta. Siinä on näkynyt — — — 
Matti Kurikan omaa kantaa, joka niin sanoak- 
seni tietopuolisesti on teosofinen --------------- M u t t a

Matti Kurikka ei ole huomannut sitä, että ks 
I .  T .  J .     1 9 1 2 : 2 5 2 — 2 5 3 , 

Matti Kurikka on eräässä äskeisessä New- 
Yorkin Uutisten numerossa tullut siihen johto- 
päätökseen, että — — — Tahdon vain huomaut- 
taa  yhdestä väärinkäsityksestä    Matti Kurikan 
arvostelussa. — — — Tässä M. K. erehtyy,    ks 
Kalevala    1912:414—415, 

M.    K.    kirjottaa   — — — » T e o s o f i a     ja 
n a i s e t ,    ks nainen    1913:365—366, 

Tässä lokakuussa tuli nyt vihdoin tieto, että 
toimittaja M a t t i  K u r i k k a  on poistunut 
fyysillisen elämän näyttämöltä. Harva suoma- 
lainen lienee, joka ei ole kuullut puhuttavan 
hänen sosialismistaan, hänen Kalevan kansas- 
taan, hänen teosofiastaan. Personallisia muis- 
toja hänestä minulla ei ole paljon. Kun ensi 
kerran hänet näin, oli hän omien aateveljiensä 
hylkäämä ja vainooma. Tämä oli talvella 1898 
—1899. Hän asui lähellä Malmin asemaa ja kävi 
pari kertaa luonani Oulunkylässä, niinkuin mi- 
näkin jonkun kerran kävin hänen luonaan. Pu- 
helimme silloin teosofiasta, fysiognomiikasta, 
josta Kurikka siihen aikaan oli suuresti, huvi- 
tettu, ja valtiollisista asioista. Malkosaarella ol- 
lessaan hän kirjotti minulle ja ehdotti, että tu- 
lisin sinne. Syksyllä 1905 hän palasi Suomeen 
ja otti tehokkaasti osaa lakkoviikon tapahtu- 
miin. Hänen teosofiset sympatiansa olivat yhtä 
suuret kuin ennenkin ja kerran oli hänen kans- 
saan puhe siitä, voisiko hän ryhtyä tehokkaam- 
min palvelemaan teosofista asiaa. Hänen hen- 
kensä oli kuitenkin liian levoton ja liian itse- 
näinen voidakseen kauvan pysyä samassa 
asiassa tai pienessäkään määrässä antautua tois- 
ten johdatettavaksi. Mutta hänestä epäilemättä 
elämän koulu valmistaa suurta tulevaa ihmis- 
kunnan auttajaa, sillä hänen sielunsa oli tulvil- 
laan uskoa ja toivoa, intoa ja uljuutta. 1915:402, 

ks vallankumous 1917:250, Venna. Antti 1917: 
347, 

Joulukuun 5 p:n kokouksessa oli taas vieraana 
August Aaltonen, joka tällä kertaa kertoi 
personallisia tietojaan ja muistojaan tunnetusta 
työväen aatteen esitaistelijasta ja teosofista 
Matti Kurikasta. Rikassisältöinen ja elävästi 
esitetty esitelmä herätti niin suurta mielen- 
kiintoa, että herra Aaltosen täytyi luvata kol- 
mannella vierailulla puhuvansa suurlakosta ja 
sen jälkiajoista.   1923:397, 

1897----------- Painosta ilmestyy--------------- Matti 
Kurikan »Ulapalle», ks P. E. VII art Muutamia 
tietoja    1924:221—230. 

Kurikka-Salmu,  rouva  1922:32. 
Kurikka, paikkakunta 1907:236, 1908:63. 96. 127, 

314, 385,  1909:38,  1914:249. 
Kurimo,  Anna 1914:44. 
Kurvinen, Naima. [*ks Liite nim. Nellie 

Kalm.]     1926:272,    1933:151, 195. 
Kuru-laivan haaksirikosta kirjoittaa meille 

aatetoveri  Veikko Palomaa  1929:362. 
Kustaa I  Vaasa 1917:202. 
Kustannusliike, U u s - u s k o n n o l l i n e n  
Uusi alote. »Uususkonnollinen Kustan- 

nusliike» Hyvinkäällä,  on V. H. Valvanteen ai-
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kuunpanema yritys, johon hän toivoo aikaa 
myöten muidenkin liittyvän. Liike ei tule kil- 
pailemaan Teosofisen Kustannusliikkeen kanssa 
teosofisten kirjain julkaisijana vaan kustanta- 
maan sellaisia »uususkonnollisia» teoksia, joille 
ei tähän asti ole maassamme löytynyt kustanta- 
jaa. Etupäässä on liike aiottu Idän Tähden 
aatetta palvelemaan. Siinä I. T. J:n neuvottelu- 
kokouksessa, joka pidettiin äskeisen teosofisen 
vuosikokouksen yhteydessä, päätettiin tämän 
vastaperustetun kustannusliikkeen nimessä jul- 
kaista sarja Idän Tähden lentokirjasia, hintana 
25 p. Ensimäinen niistä, Kaivataanto uutta opet- 
tajaa?, ilmestyy elokuussa ja sarjaa jatketaan 
lyhyillä väliajoilla. Lähempiä tietoja antaa ja 
ehdotuksia vastaanottaa V. H. Vaivanne, Hyvin- 
kää.   1916:283, 

Idän T ä h d e n  k i r j a s i a .  1—10 — — — 
kustantaja »Uususkonnollinen Kustannusliike», 
ks I. T. J.    1916:384, 

U u s u s k o n n o l l i n e n  k u s t a n n u s l i i -  
ke Hyvinkäällä, jonka tarkotuksena etupäässä 
on kustantaa ja levittää Idän Tähden kirjalli- 
suutta, osottaa puolestaan, minkä huomattavan 
työn Teosofinen Kustannusliike ja teosofinen 
liike yleensä jo on ehtinyt suorittaa Suomessa. 
Uususkonnollinen Kustannusliike muodostuu 
paraikaa osakeyhtiöksi kymmenen tuhannen 
markan pääomalla, joka voidaan korottaa kah- 
deksikymmeneksi tuhanneksi. Kun Teosofinen 
Kustannusliike taisteltuaan monenlaisia vai- 
keuksia vastaan kahdeksan vuotta sitten suur- 
velkaisena liikkeenä joutui P. E:n käsiin, oli 
tämä ratkaisu siihen aikaan ainoa mahdollinen. 
Osakeyhtiö oli mahdoton muodostaa osaksi sen- 
tähden, että osakkeet olisivat vaikeasti menneet 
kaupaksi, osaksi sentähden, että kustannuslii- 
kettä ei voinut käden käänteessä laajentaa sii- 
hen määrin, että olisi kannattanut palkata kyke- 
vää toimitusjohtajaa ja työntekijää. Kun P. E. 
silloin tarjoutui palkatta ottamaan huostaansa 
ja vastuulleen teosofien sydämille kalliin Kus- 
tannusliikkeen, olivat kaikki iloisia ia kiitolli- 
sia onnellisesta ratkaisusta. Toisin on nyt. Nyt 
saadaan jo pystyyn — heti alussa melkoisella 
pääomalla — uusi kustannusliike, joka edustaa 
vain määrättyä puolta teosofisen liikkeen moni- 
naisista aatesuunnista. Tämä on todella ilahdut- 
tava ajan merkki, ja saatamme syystä ylpeillä 
Teosofisen Kustannusliikkeen puolesta, joka 
osaltaan on tähän tulokseen vaikuttanut. Toi- 
vokaamme vain, että kun — luultavasti ensi 
vuonna — meidän teosofinen kustannusliik- 
keemme on muodostettava osakeyhtiöksi, sil- 
loinkin asianharrastajilla riittää runsaasti va- 
roja pääoman hankkimiseksi.  1916:430, 

ks Angervo Willie: Kaukomieli, Uus-uskon- 
nollinen Kustannusliike 1917:44—45, Jinaraja- 
dasa: Mitä me tulemme opettamaan Uus-usk. 
Kust.  1917:157, 

Uus-usk. Kust. O.Y:n kustannuksella on il- 
mestynyt Kristus inkvisitorin edessä, kirj. 
F. M. Dostojevski. — Suuri heräymys, kirj. 
Irving  S. Cooper    1917:388, 

Vuonna 1916 V. H. V. perusti Uus-uskonnolli- 
sen kustannusliikkeen Hyvinkäällä, minne hän 
oli muuttanut sairastuttuaan keuhkotautiin. 
Tämän kustannusliikkeen tarkotuksena oli jul- 
kaista etupäässä Idän Tähden kirjallisuutta; se 
 

muutettiin pian osakeyhtiöksi ja liitettiin Kus- 
tannusosakeyhtiö Tietäjään viime vuonna, ks 
V. H. V. 1919:102. 

Kustannustyö 
T e o s o f i n e n  K i r j a k a u p p a  ja Kus- 

t a n n u s l i i k e ,  O s a k e y h t i ö  T i e t ä j ä .  
M y s t i c a ,  R u u s u - R i s t i n  K i r j a l l i -  
s u u s s e u r a  r.y. [*Tiedot näistä sekä »Esitel- 
märahastosta». ja »Lahjatilistä.. sisältyvät tähän 
momenttiin.] 

Vasta uusi vuosisata vei purtemme väljem- 
mille vesille. Vuonna 1901 tehtiin rohkea 
yritys, kun perustettiin »Uusi Aika» niminen 
lehti. Tämä viikkolehti ei elänyt kauan, mutta 
se teki tehtävänsä: se sai teosofian nimen 
tunnetuksi laajoissa piireissä. Kun »Uudessa 
Ajassa» ilmestyneet teosofiset kirjeet olivat 
jääneet kesken, päätettiin muutamain lukijain 
kehotuksesta julkaista ne kokonaisuudessaan 
kirjana. 

Tämä näytti myös uhkarohkealta yritykseltä, 
koska kirjalle ei saatu kustantajaa. Kuitenkin 
painettiin se ja ilmestyi jouluksi v. 1901 nimellä 
»Valoa kohti». Viime jouluksi (1903) ilmestyi 
toinen painos,    ks P. E. VII    1905:27, 

Tämä teos tulee luultavasti ilmestymään mei- 
dän kustannuksellamme,   ks Järnefelt  1905:178, 

T e o s o f i n e n  k i r j a k a u p p a  ja kus- 
t a n n u s l i i k e .  Taloudenhoitajamme F. A. Jo- 
hansson on anonut ja saanut luvan tällä nimellä 
harjottaa kirjakauppa- ja kirjankustannus- 
liikettä. Liikkeemme on täten saanut laillisen 
firmanimen, mutta hoidetaan kuten ennenkin 
kansallisomaisuutena teosofisen liikkeen palve- 
luksessa. Niin pian kuin kirjakauppaliike saadaan 
järjestetyksi, tulee se myymään ja hankkimaan 
kaikkea teosofista ja sensukuista kirjallisuutta 
ei ainoastaan suomen ja ruotsin, mutta myös 
englannin, saksan ja ranskan kielillä. 1905:210. 
211, 243, 247, 1906:31, 

Kolmas vuosikokous. Teosofisen kustannus- 
liikkeen vuosikokous pidetään tänä vuonna maa- 
liskuun 4 p:nä klo %10—1 Sörnäisten Työväen 
Yhdistyksellä.   1906:63, 

T e o s o f i s e n  K i r j a k a u p a n  ja Kus- 
t a n n u s l i i k k e e n  k o l m a s  v u o s i k o -  
k o u s 1 )  pidettiin Sörnäisten Vuorelassa t.k. 4 
p:nä. Huoneusto oli juhla-asussa ja sekä sali 
että lehteri olivat väkeä täynnä, melkein yksin- 
omaan vähävaraisempaa kansanluokkaa. Se oli 
sitä jaloa kantajoukkoa, joka ensimäisenä on 
omistanut teosofiset harrastukset ja alkanut 
työn valmistaakseen Suomelle uuden huome- 
nen, kansallisen henkisen heräymyksen. Mieli- 
ala oli tyyni ja leppeä ja hartaasti seurattiin 
pitkän kokouksen menoa. Ohjelmassa oli m.m. 
viulun- ja pianonsoittoa, naisköörin laulua ja 
puheita. Kokouksen avasi kustannusliikkeen 
toimikunnan puh.johtaja Aaltonen, joka korut- 
tomin, sattuvin sanoin muistutti, että meidän on 
käytävä eteenpäin aineellisia vaikeuksia pelkää- 
mättä, liikkeemme on sellainen, että se ei saa 
eikä voi kuolla,  vaan tulee kasvamaan ja voi- 
 

1) [*Tämä art ei ole P. E:n kirjoittama, mutta 
kustannustyön historian kannalta katsoen tär- 
keä.] 
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mistumaan kaikista tietämättömyyden ja pimey- 
den voimista huolimatta. Sitten teki Pekka 
Ervast numerojen ja laskujen avulla selkoa kus- 
tannusliikkeen viimevuotisesta toiminnasta. Hän 
huomautti alussa, että tällaisen liikkeen kehi- 
tystä saattaa verrata ihmisen syntyhistoriaan. 
Voidaan sanoa, että liikkeen ensimäisenä toi- 
mintavuonna luodaan sen fyysillinen ruumis, 
seuraavana eetteriruumis, ja siis sen mukaan 
olisi viime vuonna liikkeen pitänyt saada 
astraaliruumiinsa. Tämä ruumis, personallisten 
tunteitten, halujen ja himojen asunto, onkin 
syntynyt viime vuonna, kuten puhuja huo- 
mautti. Liikkeessä tahto ja pyrkimykset ovat 
saaneet varman leimansa. Nyt on vaan edelleen 
pyrittävä yhä korkeammalle. Luettiin tilin- 
kertomus, jonka olivat laatineet tilintarkastajat 
neiti Alander ja hra Liukkonen. Kävi selville, 
että liike oli suuresti kasvanut, mutta myös ve- 
lat, koska varat suurimmaksi osaksi ovat kiin- 
nitettyinä myymättä olevaan kirjallisuuteen. 

Johtokunnan tilejä vastaan ei ollut keliäkään 
läsnäolevalla mitään muistuttamista ja myön- 
nettiin siis sille tilinvapaus. Puhetta johti 
F. Korpi. Yksimielisesti valittiin uudelleen en- 
tinen johtokunta ja lämpimin sanoin lausui sille 
kiitokset Heiskanen sen uhrautuvasta työstä. 

Ohjelmassa oli vielä V. Palomaan pitämä esi- 
telmä. Elävästi kertoi hän riemusta, jonka 
nuorukainen tuntee ensimäisen lempensä sytty- 
essä, ja asetti sille vastakohdaksi sen hiljaisen, 
sisällisen ilon ja onnen, jonka tuntee raihnainen, 
hylätty vanhus seisoessaan haudan partaalla ja 
aavistaessaan sen toisella puolen jotakin uutta 
ja suurta onnea. Mutta moni vanhus on ääret- 
tömästi onneton, kärsii tuskaa, kun hän ajattelee 
nuoruutensa iloisia päiviä, joita hän ei enää 
muka voi takaisin saavuttaa milloinkaan. Hänel- 
lekin osaa teosofia antaa neuvoa ja lohdutusta: 
hän on saava, mitä hän toivoo, mitään ei ole 
ainaiseksi menetetty, hän on reippaana nuoru- 
kaisena vielä monta kertaa saava lemmen 
pikarista juoda, aina kunnes hän alkaa kaivata 
jotain vielä suurempaa. Kaikille erilaisille 
henkilöille voi teosofia tarjota valoa, ja puhuja 
sanoi iloitsevansa siitä, että hän oli saanut tilai- 
suuden päästä kiertämään ympäri Suomen ja 
puhumaan sitä kaikkea, mikä sydämellään oli. 

Kaiken lopuksi puhui innostavasti Pekka 
Ervast. Hän johdatti mieleen, mitä teosofinen 
työ, teosofinen elämä itsessään on; se on sitä, 
ette me alamme jo täällä maan päällä elää sitä 
suurta ja rikasta elämää, joka meitä kaikkia 
odottaa kuoleman jälkeen. Teosofi tuntee elä- 
män riemuna ja ihanuutena, mutta hänen täytyy 
ensin käydä monen kiirastulen kautta ja oppia 
voittamaan oman itsekkyytensä. — Puhuja 
katsoi kuin näyssä sitä ihanata tulevaisuutta 
kohti, jolloin Suomessa ovat henkiset harras- 
tukset päässeet voitolle, jolloin lapset ja nuoret- 
kin jo saavat vähän vapaampaa ja vähän syväl- 
lisempää opetusta elämän ymmärtämisessä, 
jolloin viattomat lapsensielut jo saavat kuulla 
elämän suurista totuuksista, ennenkuin kylmä ja 
kova maailma on turmellut heidän ihanteellisen 
maailmankatsomuksensa ja hartaat pyrkimyk- 
sensä. 

Kellon lähetessä yhtä hajosivat kaikki tyyty- 
väisin mielin kotiinsa.    V. V.    1906:86—87. 

T e o s o f i s i a  l u e n t o j a  y m p ä r i  Suo- 
men. Toimittaja V. Palomaa on näinä päivinä 
lähtenyt teosofiselle luentomatkalle, suunnaten 
matkansa ensin itäänpäin. Toivomme hänelle 
kaikkea menestystä, toivomme, että kaikkialla, 
missä on teosofian ystäviä, otetaan hänet terve- 
tulleena vastaan. Tämä meidän liikkeemme 
yritys on rahallisesti rohkea, jonka tähden pyy- 
dämme lukijoitamme huomaamaan, mitä on kir- 
jotettu »Esitelmärahasto»-nimisen otsikon alle. 

V a p a a e h t o i s i a  l a h j o j a .  Tämän otsi- 
kon alla luetaan lehden lopussa muutamia tär- 
keitä tiedonantoja, jotka suljemme lukijaimme 
suosiolliseen huomioon.    1906:88, 

V a p a a e h t o i s i a     l a h j o j a .  
Kaikissa maissa ylläpidetään teosofista liikettä 

suureksi osaksi vapaaehtoisilla raha-avustuksilla. 
Suomessa Teosofinen Kirjasto kokonaan pysyy 
pystyssä vapaaehtoisilla vuotuisilla avustuksilla, 
ja siitä saakka kun suomenkielelle ruvettiin 
hommaamaan teosofista kirjallisuutta, on tätä 
kustannusliikettä osaksi ylläpidetty vapaaehtoi- 
silla lahjoilla; niinpä on joka vuosikokouksessa 
koottu melkoisia summia alkavan toimintavuo- 
den varalle. Nyt kun meidän liikkeemme on 
kasvanut siksi suureksi, että sillä on oma äänen- 
kannattajansakin, ovat sen menot kasvaneet 
kymmenkertaisiksi. Välttämätöntä on niin- 
muodoin, että teosofisille aatteille suopea yleisö 
kannattaa liikettämme paitsi onnen toivotuksilla 
ja hyvillä ajatuksilla, jotka epäilemättä tulevat 
ensi sijaan, myöskin aineellisilla avustuksilla. 
Samalla kun täten kehotamme kaikkia 
ystäviämme muistamaan teosofista liikettä 
rahalahjotuksilla niin usein kuin mahdollista, 
tahdomme ilmottaa, että vastedes tulemme 
säännöllisesti tekemään tiliä Omassatunnossa 
Lahjatili-otsikon alla kaikista saaduista lahjoista. 
Rahat käytetään Omantunnon ja teosofisen 
kirjallisuuden hyväksi. Vuosikokouksessa teh- 
dään tarkka tili kaikesta. 

Rahat lähetetään tai tuodaan Teosofiseen 
Kirjakauppaan & Kustannusliikkeeseen, Vuori- 
katu 12, Helsinki. 

L a h j a t i l i .  
Seuraavat lahjat on saatu tänä vuonna maalis- 

kuun 7 päivään lukien: ---------------1906:94, 
E s i t e l m ä r a h a s t o .  

Omantunnon ensimäisessä numerossa viime 
vuonna teki Martti Humu näin kuuluvan 
kysymyksen: Miten on tehtävä, miten toimit- 
tava, mistä varat hankittava, jotta saataisiin 
toimeen teosofisia esitelmiä ympäri Suomen? 
Tähän kysymykseen vastasi Omantunnon 
6:nnessa numerossa toveri Vihtori Vilenius 
Amerikasta seuraavasti: 

»1) Innokas rahankeräys toimeenpantakoon 
yleensä teosofien y.m. kesken; 2) velvotetta- 
koon yhä suurempaan rahalliseen uhraukseen 
varakkaampia ynnä innokkaampia yksityisiä 
teosofeja — minä panen 100 m:kaa vuodessa, jos 
terveenä olen, niin kauan kun New-Yorkissa 
olen, enempää ei palkkani myönnä; 3) iltamia 
pidettäköön, harvinaisia iltamia, ettei niissä 
ryypätä, ei valssata eikä muita turhuuksia harjo- 
teta, vaan ohjelma on oleva ehdottomasti puhdas 
ja ylevä: puheet, esitelmät, runonlausunnot, 
laulut, soitot, näytelmät, kuvaelmat    ja    kaikki
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mitä esitettäneekin, on oleva jos ei varsinaista 
teosofista laatua, niin ainakin muuten henkevää 
ja siveellistä — tarkotus ei saa pyhittää keinoja. 
Näillä keinoin saamme rahaa esitelmien hankki- 
miseksi Suomen kansalle ja »Omalletunnolle» 
avustukseksi (jos se sitä tarvitsee), joka myös 
on ehkä suurin tekijä aatteen palveluksessa. 

»Esitelmäin pitäjiksi tulkoot sitte semmoiset 
aatteen harrastajat, joiden teot, koko elämä eikä 
vain suu, saarnaa teosofiaa. Siten levitetään 
luullakseni ehkä paraiten aatetta kautta 
Suomen.» 

Ne toivomukset, jotka lausuttiin M. H:n 
kysymyksessä ja V. V:n vastauksessa, ovat nyt 
alkaneet toteutua. Näinä päivinä on toimit- 
taja V. Palomaa Teosofisen Kirjakaupan ja 
Kustannusliikkeen toimesta lähtenyt — ensi 
aluksi kolmen kuukauden — esitelmämatkalle 
ympäri Suomen. Ja helmikuun 25 p:nä perus- 
tettiin erityinen »e s i t e 1 m à r a h a s t o», josta 
korvataan esitelmämatkojen toimeenpanemisesta 
syntyvät vaillingit. Tietysti on suotava, että 
esitelmänpitäjä joka paikassa on tilaisuudessa 
ottamaan sisäänpääsymaksua tai ainakin vapaa- 
ehtoista kolehtia kuulijoiltaan, ja myöskin, että 
semmoisissa paikoissa, joissa jo on teosofeja, 
otetaan osaa esitelmänpitäjän matkakustannuk- 
siin, mutta koska kuitenkin on mahdollista, että 
tulot eivät korvaa kaikkia menoja, on tarpeel- 
lista, että on olemassa hätäapukassa niin 
sanoaksemme. Ja tämä vasta perustettu 
»esitelmärahasto» elää sekin vapaaehtoisista 
lahjoista. Pyydämme siis teosofian ystäviä 
muistamaan tätäkin kassaa raha-avustuksillaan. 
Teemme tästäkin säännöllisesti tiliä Omassa- 
tunnossa. 

Rahat lähetetään tai tuodaan T e o s o f i s e e n  
K i r j a k a u p p a a n  ja K u s t a nn u s i i k- 
k e e s e e n, Helsinki, Vuorikatu 12, ja on 
samalla mainittava, tuleeko avustus »esitelmä- 
rahastoon» vaiko yleensä »lahjatiliin», 

E s i t e l m ä r a h a s t o .  
Seuraava lahja on saatu maaliskuun 7 päivään 
lukien:    F.A. J.  100:—    1906:95,1)   127,   138,  140, 
141, 143, 163,  166, 173, 183, 203, 

Kaunis a v u s t u s  A m e r i k a s t a .  Kuten 
näkyy tämän numeron »Lahjatilistä» ja »Esi- 
telmärahastosta» on innokas aatteemme ystävä 
J. V. Vilenius New-Yorkissa kevään kuluessa 
pannut toimeen rahakeräyksen, jonka tulokset 
eivät ole olleet vähimpiä. Jospa esiintyisi monta 
hänen esimerkkinsä noudattajaa! 1906:203, 205 
—206, 207, 

ks Palomaa 1906:229, 231. Humu, M. 1906: 
246, 248, 263—264, 267, 268, Barley, A. H. 1906: 
285, 286,  288, 

E s i t e l m ä r a h a s t o .  Tämän niminen 
hankkeemme saavutti paljon suosiota viime 
vuonna ja nähtävästi siten kootuilla varoilla on 
tehty paljon hyvää työtä. Eräs 20 markan 
lahjotus, jonka E. V. K. lähetti meille Hankoosta, 
 

l) [*Lahjatili ja Esitelmärahasto yhdistetty 
kustannustyöhön, koska rahat ja tilitykset hoiti 
kustannusliike; tilitysten ilmoituksista yleensä 
vain sivunumerot. Kustannetuista kirjoista 
myös yleensä vain sivunumerot.] 

jäi mainitsematta lokakuun tilityksestä. Sul- 
kien taas tämän rahaston lukijaimme ja 
ystäviemme suosioon mainitsemme, että rahat 
kuten ennenkin lähetetään tai tuodaan Teosofi- 
seen Kirjakauppaan ja Kustannusliikkeeseen, 
Mikonk. 11, Helsingissä.    1907:24, 

Teos. K. ja K-liike. Tavanmukainen, nyt 
järjestyksessä neljäs  vuosikokous    1907:49, 51, 

T e o s o f i s e n  K i r j a k a u p a n  ja Kus- 
t a n n u s l i i k k e e n  n e l j ä s  v u o s i k o -  
kous. Tämä kokous pidettiin Mikonk. ll:ssa 
t.k. 3 päivänä k:lo 11. Kokoukseen oli saapunut 
noin 160 henkeä ja soiton jälkeen piti toimi- 
kunnan puheenjohtaja Aaltonen tervehdys- 
puheen, jossa hän huomautti kuinka tärkeä 
tehtävä liikkeellämme on keskellä nykyajan 
kirjavia rientoja ja materialistista »taistelua 
olemassaolosta». Sitten puhui Pekka Ervast 
teosofisen maailmankatsomuksen kahdesta puo- 
lesta, negativisesta ja positivisesta. Negativinen 
puoli on se, että vaikka veljeskuntamme aikojen 
kuluessa kasvaisi kuinka suureksi tahansa, niin 
se ei milloinkaan tule tahtomaan itselleen val- 
taa ihmisen ruumiillisen tai sielullisen elämän 
yli. Sen ainoa tehtävä on vakaumuksen voi- 
malla levittää elämään enemmän totuuden valoa 
ja rakkautta. Samalla tavalla itse totuus, elämä, 
jumala ei suinkaan meitä p a k o t a  mihinkään 
eikä väkisin meitä estä mistään pahasta. Juma 
lan ääni puhuu ainoastaan hiljaisesti sisässämme, 
kunnes sielumme vapaaehtoisesti kääntyy hänen 
puoleensa ja sanoo: sinun minä tahdon olla. Ja 
tässä on teosofisen liikkeen positivinen puoli. 
Se tahtoo opettaa ihmisiä pyrkimään ja pääse- 
mään todelliseen jumalan yhteyteen, ei ulko- 
naisilla menoilla vaan sisäisesti, ei vasta kuole- 
man jälkeen vaan jo nykyisessä elämässä. Ja 
sentähden se on ikuinen liike, vaikka sen muo- 
dot kuinka vaihtelisivat. 

Senjälkeen teki puhuja selkoa liikkeen viime- 
vuotisesta toiminnasta, teosten menekistä, uu- 
sista kirjoista y.m. Huomattavia seikkoja oli 
huoneuston muutto, Palomaan matkat ja valmis- 
tukset suomalaista T. S:n osastoa varten. 

Kun oli puhetta johtamaan valittu F. Korpi, 
lukivat tilintarkastajat tilikertomuksen ja liik- 
keen toimikunnalle ja taloudenhoitajalle 
myönnettiin yksimielisesti tilinvapaus. Puh. 
johtaja lausui vielä kiitoksen kaikille niille, 
jotka vapaaehtoisella uhrautuvaisuudella olivat 
auttaneet liikettä pääsemään moninaisista 
vaikeuksista voitolle ja huomautti varsinkin, että 
Omaatuntoa oli suurimman osan vuotta toimi- 
tettu palkatta. Entinen komitea valittiin uudel- 
leen hoitamaan liikettä, kunnes se saattaisi 
uskoa asiat valmiin suomalaisen T. S:n osaston 
huoleksi. 

Väliajalla koottiin vapaaehtoisia lahjoja 
kustannusliikkeen ja Omantunnon hyväksi ja 
merkittiin listalle 276 mk. 50 p. 

Väliajan jälkeen piti Martti Humu esitelmän 
»merkillisestä yhteiskunnasta». Kalevalan 4:nnen 
runon 489—493 värsyjen johdolla hän esitti, 
millä eri tavalla rakkaus ilmenee eri kehitys- 
asteilla, kunnes se kehittyy korkeimmillaan, 
kaikkialliseksi rakkaudeksi »merkillisen yhteis- 
kunnan» jäsenissä, joita on kaikkialla, kaikissa 
maissa ja kaikissa kansoissa.   Heissä ei rakkaus
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enää koske omaa itseä tai vain muutamia, vaan 
kaikkia eläviä, eikä se katso muotoihin vaan 
yksin henkeen. 

V. Palomaa taasen piti esitelmän kasvatuk- 
sesta. Hän selitti, kuinka nurinkuriset nyky- 
aikaiset kasvatuksen periaatteet ovat, kuinka 
kouluissa ei käydä tietojen ammentamista varten 
vaan todistusten ja niistä johtuvan »huokeam- 
man toimeentulon» vuoksi. Tietoihin sinänsä 
ei panna merkitystä, vaan melkeinpä pidetään 
vahinkona, jos joku on hankkinut sivistystä ja 
syystä tai toisesta ei käytä sitä maallisen »ase- 
mansa parantamiseksi». Tulevaisuudessa on 
kasvatus ja kouluopetus oleva aivan toisenlaista. 

Kokous päättyi    kello    puoli kolme.    1907:83, 
Lahjatili    1907:83, 
Teos. K ja K:n kustannuksella on nyt ilmesty- 

nyt kolme uutta teosta 1907:116, 117, 143, 168, 
184, 220, 222, 

mille kannalle olisi järjestettävä Teos. K & K:n 
asiat ja missä suhteessa mainittu liike tulisi 
olemaan T. S:aan ks P. E. VII    1907:225, 

Hallinto on päättänyt elvyttää uuteen eloon 
»Esitelmärahasto»-nimisen avustustilin ks P. E. 
VII   1907:234, 

J o u l u k i r j a l l i s u u t e m m e .  Ikävä kyllä 
ei Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike 
voi julkaista mitään teosta täksi jouluksi, vaikka 
käsikirjotuksia kyllä on odottamassa, m.m. 
Annie Besantin »Kristinuskon salaisuudet» 
niminen Esoteric Christianity’n suomennos. 
1907:252, 255,    1908:2, 

viides vuosikokous.    1908:64, 
ks P. E. VII    1908:124,  187, 
ks kirjallisuus    1908:192, 
T. K. ja K. hankki hänelle [*Palomaalle] 

vuosipiletin Suomen rautateillä ja kolmen 
kuukauden aikana hänelle ks Avustajainliitto 
1908:252, 

I l m o t u s .  
Teosofisen Seuran jäseniä kutsutaan kokoon 

sunnuntaina syyskuun 6 p:nä klo 12 päivällä 
Ruotsalaisen Kansanpuolueen Nuorisoklubin 
huoneustoon, Fabianinkatu 21 Helsingissä, 
kuuntelemaan Hallinnon selontekoa Teosofista 
Kirjakauppaa ja Kustannusliikettä koskevista 
asioista ja sen johdosta neuvottelemaan. 

Helsingissä elokuun 3 p:nä 1908. 
T.  S.    S u o m a l a i s e n  
O s a s t o n     H a l l i n t o .  
1908:256, 

TEOSOFINEN  KIRJAKAUPPA JA 
KUSTANNUSLIIKE. 

Kustannusliikkeemme asiat olivat esillä kah- 
dessa teosofikokouksessa Helsingissä syyskuun 
6 ja 13 p:nä. Liike, joka v:sta 1905 on käynyt 
taloudenhoitaja F. A. Johanssonin nimessä, 
siirrettiin seitsenhenkiselle komitealle, johon 
valittiin seuraavat henkilöt: ylisihteeri Pekka 
Ervast, rouvat Ida af Hällström, Lisi Nohrström 
ja Aleksandra Heino, neiti Irene Frelander, 
herrat Matti Kurikka ja Väinö Vaivanne, sekä 
varajäseninä rouva Rosa Laakso ja herra Frans 
Korpi. Komitean tehtäväksi annettiin osake- 
yhtiön tai osuuskunnan muodostaminen. Komitea 
on valinnut toimitusjohtajaksi ylisihteerin, joka 
 

siis nyt myös — ainakin toistaiseksi — hoitaa 
kustannusliikkeen asiat. 

Tämä siirto oli välttämätön, sentähden, että 
palkatun taloudenhoitajan pitäminen tuli kus- 
tannusliikkeelle liian raskaaksi. Kaikki taloudel- 
liset työt suoritetaan nyt palkatta ja useita 
jäseniä on vapaaehtoisesti ilmottautunut toi- 
mitusjohtajan avustajiksi. Täten liike vähitel- 
len voi vähentää velkataakkaansa ja käyttää 
varojaan uusien kirjojen hankkimiseksi. 

Kallis huoneusto Korkeavuorenkadun varrella 
on myös vuokrattu pois lokakuun 1 p:stä ja 
liike siirretty Teosofisen Seuran huoneustoon, 
Bulevardink. 17, jossa sillä on käytettävänään 
pieni, sievä huone. Koko teosofinen liike on 
siis taas yhdessä päämajassa. 

Teosofisen Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen 
osote on Bulevardinkatu 17 pihan perällä. Sen 
toimitusjohtaja on T. S. S. 0:n ylisihteeri Pekka 
Ervast, ja sen konttori on auki joka arkipäivä 
k:lo 6—8 j. pp. 

Kaikki kirjeet, tilaukset ja rahat on lähetettävä 
joko kustannusliikkeelle sinään tai Pekka Ervas- 
tille — ei taloudenhoitaja F. A. Johanssonille. 

Toivokaamme liikkeellemme kaikkea menes- 
tystä sen uudessa muodossa.    1908:313, 

T i e t ä j ä .  Tämä numero on kaksoisnumero. 
Monet lukijat varmaan hämmästyivät, kun 
eivät ajallaan saaneet syyskuun numeroa. Pyy- 
dämme nöyrimmästi anteeksi tämän viivytyksen, 
johon toimitus ei suinkaan ollut syypää. Viivy- 
tyksen alkuperäisenä syynä olivat ne muutokset, 
jotka olivat välttämättömät Tietäjän kustantajan, 
nim. Teosofisen Kirjakaupan ja Kustannus- 
liikkeen, johdossa ja hoidossa ja joista edellä 
olemme kertoneet. Toivomme, ettei semmoista 
enää tapahdu. 

Pyydämme samalla, että kaikki säännöttömyy- 
det aikakauskirjan jakelussa hyväntahtoisesti 
ilmotettaisiin toimitukselle, joka tästä lähtien 
myöskin hoitaa lehden distributsionia. 1908: 
314, 315, 349, 

TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA 
KUSTANNUSLIIKE. 

Kustannusliikkeemme, joka tähän saakka on 
käynyt herra F. A. Johanssonin nimessä, on nyt 
siirretty minun nimeeni. Täten on toteutunut 
T. S. Suomalaisen Osaston hallinnon viime- 
kesäinen toivomus. Tämä päätettiin Helsingin 
teosofein puolelta marraskuun 17 p:nä viete- 
tyssä muistojuhlassa. Osaston vuosikokouksessa 
ensi vuonna on tämä päätös lopullisesti hyväk- 
syttävä. 

Mitä tämä askel sisältää? Onko se kustannus- 
liike, jonka eteen olemme yhdessä tehneet 
työtä, nyt siirtynyt yksityisomaisuudeksi? Ei 
suinkaan. Ei se ole nyt minun omaisuuttani 
enemmän kuin se oli herra Johanssonin ennen. 
Omaisuus on Teosofisen Seuran Suomalaisen 
Osaston ja minä sitä hoidan ainoastaan siihen 
saakka kunnes Osasto voi ja tahtoo itse astua 
lailliseksi omistajaksi. Osasto ei voi sitä tehdä, 
ennenkuin Osasto on laillisesti rekisteröity, eikä 
sitä voi siihen velvottaa niin kauan kuin liik- 
keellä on velkoja. Minä olen ottanut päälleni 
liikkeen velat ja vastaan niistä; ja yhdessä 
kaikkien niitten kanssa,    jotka    tässä  tahtovat
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minua auttaa, koetan niin pian kuin mahdollista 
saada ne maksetuksi. 

Koska alkuperäinen »Valon airuen» komitea 
on ollut liikkeemme varsinainen siveellisesti 
vastuunalainen hoitaja, olemme tehneet seuraa- 
van paperin. 

»Vanha »Valon Airuen» komitea, johon vii- 
meksi ovat kuuluneet allekirjottaneet henkilöt, 
luovuttaa täten hoitamansa ja johtamansa kus- 
tannus- ja kirjakauppaliikkeen nimeltä »Teoso- 
finen Kirjakauppa ja Kustannusliike» Teosofi- 
sen Seuran Suomalaiselle Osastolle, joka tästä 
lähtien omistaa kaiken sanotun liikkeen omai- 
suuden, sillä edellytyksellä, että liikkeen omai- 
suutta ei lahjoteta eikä jaeta yksityiselle tai yk- 
sityisille henkilöille, vaan aina käytetään teoso- 
fisen liikkeen edistämiseksi. Helsingissä, mar- 
raskuun 26 päivänä 1908. Valon airuen komitea: 
A. Aaltonen, puheenjohtaja, F. A. Johansson, 
taloudenhoitaja, Pekka Ervast, sihteeri, Robert 
Silenius, K. Turja, Maria Ramstedt eli Martti 
Humu, varasihteeri. (V. Palomaan allekirjotus 
puuttuu vielä, koska hän on paikkakunnalta 
poissa.) Kaikkien omakätiset allekirjotukset to- 
distavat: Josua Oksanen, J. Laivo.» 

Nyt voi joku kysyä: miksikä ei siis muodos- 
tettu osakeyhtiötä tai osuuskuntaa, niinkuin on 
ollut puhetta? Vastaus: käytännöllisistä syistä. 
Tulevaisuudessa ei T. S. Suomalainen Osasto ole 
estetty muodostamasta tätä liikettä varten mitä 
se parhaaksi näkee, mutta tällä hetkellä on 
epäilemättä ottamamme askel ainoa käytännöl- 
linen ratkaisu. 

Osakeyhtiö olisi tarvinnut virkailijoita, aina- 
kin yhden, niille tai sille olisi täytynyt maksaa 
palkka. Mutta palkanmaksu on juuri rasittanut 
liikettämme ja olisi niin kauan kuin mahdollista 
vältettävä — eikä osakeyhtiö olisi tuonut liik- 
keelle mitään suuria varoja. 

Nyt sitä vastoin työ toistaiseksi tehdään pal- 
katta. Minulla kun on vapaaehtoisia auttajia — 
niistä erityisesti mainittakoon: herrat V. H. Vai- 
vanne, D. Riihelä ja A. Rytö sekä rouva I. Karp- 
pinen — voidaan yhteistyöllä aikaansaada se, 
mikä ei yhdelle kävisi palkatta päinsä. 

Toinen kysymys, jonka joku voi tehdä, on 
tämä: kuinka Ervast, jonka aika tarvittaisiin 
toisenlaiseen työhön, antautuu tämmöisiin afääri- 
hommiin? Ja koska tunnen, että olen velvol- 
linen tähän vastaamaan, tahdon sanoa: sentäh- 
den, että käsitän sen tällä hetkellä tehtäväkseni. 

Kun ajattelen kirjallisia y.m. töitäni, ei mi- 
nulla tietysti olisi aikaa n.k. käytännöllisiin 
hommiin, mutta kun näin, että kustannusliik- 
keemme oli horjuvalla pohjalla, ja kun näin. 
että luultavasti osaisin muuttaa horjuvan poh- 
jan vankaksi, eikö minun pitänyt tarjoutua aut- 
tamaan? Onhan kustannusliikkeemme miltei 
tärkein puoli teosofisesta työstämme? Tein sen 
sisällisestä  pakosta, velvollisuudentunnosta. 

Kolmas kysymys, joka voidaan tehdä, on 
tämä: kuinka käy niiden rahojen, joita osuus- 
maksuina keväällä suoritettiin liikkeelle vasta 
perustettavaa osuuskuntaa varten? Tähän vas- 
taan: ne, jotka tahtovat liikettämme auttaa ja 
jouduttaa sitä aikaa, jolloin minut voidaan va- 
pauttaa tästä tehtävästä, ne lahj ottakoot, kuten 
ennenkin on ollut tapana, maksamansa summan 
 

liikkeellemme. Ne taas, jotka eivät tahdo tai 
eivät voi lahjottaa rahojaan liikkeellemme, ne 
ovat tietysti oikeutetut saamaan rahansa takai- 
sin. Kun he ilmottavat tahtonsa minulle kirjal- 
lisesti, ilmotan Tietäjässä, koska liikkeeltä voi- 
daan saada rahat takaisin. 
Ja vihdoin on neljäs mahdollinen kysymys 
seuraava: mitä takeita meillä on siitä, että lii- 
kettä kunnollisesti hoidetaan? Vastaus tähän on: 
jos jo ensi vuosikokouksessa T. K. ja K. Seuran 
puolelta tunnustetaan Suomalaisen Osaston 
omaisuudeksi, joka toistaiseksi on uskottu P. E:n 
huostaan ja sillä tavalla että P. E. yksin vastaa 
veloista, silloin säännönmukaisesti Suomalaisen 
Osaston hallinto »hoitaa sen omaisuutta» (§ 11). 
Muuten esitän tietysti vuosikokouksessa tilin- 
tarkastajain tekemän tilinpäätöksen. 
1908:380—382, 

Lahjotuksia kustannusliikkeelle.  1908:382, 
Lahjotuksia kustannusliikkeelle 1909:40, 72, 

136, 203, 263, 264, 
Teosofinen Kustannusliikkeemme osottaa nyt 

suurta virkeyttä ja vilkkautta toiminnassaan. 
Painosta ovat kesän kuluessa seuraavat teokset 
valmistuneet: ------------- 1909:303, 304, 336, 

Lahjoja Kustannusliikkeelle 1909:336, 368, 370 
—371, 404, 

V. 1903 rupesi Teosofinen Kustannusliike 
säännöllisesti toimimaan, julkaisten kirjan toi- 
sensa perästä. — — — Tämä vuosi (1910) on 
siis teosofisen liikkeen kymmenes, Kustannus- 
liikkeen kahdeksas ks P. E. XII Uuden ajan 
1910:1—2.  48,  79,  128,  176, 

Osuuskunta T. K. ja K. Koska joillakuilla 
ystävillämme vielä on ostamiansa osuuksia, joita 
Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike ei ole 
lunastanut takaisin, pyydämme täten, että he 
ilmiottaisivat tahtonsa niiden suhteen. Useimmat 
ovat lahj ottaneet omansa liikkeelle, toiset ovat 
niillä ostaneet kirjoja tai tilanneet Tietäjän, jot- 
kut ovat ottaneet rahansa takaisin. Kaikki tavat 
ovat oikeudenmukaisia. 1910:176, 181, 223, 224, 
288,  296, 324,   402, 432, 

Kuten ehkä monet Tietäjän lukijat ovat kuul- 
leet, otti ylisihteeri v. 1908 yksin vastatakseen 
Teosofisesta Kirjakaupasta ja Kustannusliik- 
keestä, kun se velkojen takia oli joutumassa 
vararikkoon. Kävi mahdottomaksi pitää palkat- 
tua johtajaa ja silloin ylisihteeri itse tarjoutui 
maksuttomasti hoitamaan liikettä, kunnes se 
pääsisi kaikista veloistaan vapaaksi, ja siten hän 
kaikkien muitten töittensä lisäksi sai hartioil- 
leen tämän käytännöllisen toimen, joka jo yk- 
sinään riittäisi täyttämään yhden ihmisen koko 
ajan. Tämä askel oli välttämätön oleviin oloi- 
hin nähden, se on yhä selvemmin näyttäytynyt, 
mutta kuitenkin se oli suuri uhraus, ks Pää- 
maja 1911:23—32, 

T. K. ja K. oli julkaissut kaksitoista uutta kir- 
jaa ja Tietäjä oli levinnyt 1,500 kappaleessa. Tie- 
täjän yhteydessä oli myös julkaistu H. P. Bla- 
vatskyn Sai. 0:n ensimäinen vihko ks P. E. VII 
1911:85—88, 91, 251,  322, 355, 

Kustannusliikkeemme menestyy hyvin ks kir- 
jallisuus 1912:11, 54, 199, 206, 248, 254, 305, 353,
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Kun v. 1908 otin Teosofisen Kustannusliik- 
keen hoitaakseni ja huolehtiakseni siitä kuin 
omastani ainakin, syytettiin minua eräiltä ta- 
hoilta ties minkälaisesta ahneudesta ja rahan- 
himosta. »Ervast tahtoo liikkeen avulla mak- 
saa velkansa ja tulla rikkaaksi. Kyllä hän on 
niin viisas, että hän ymmärtää liikkeen tulevan 
kannattamaan, vaikka se nyt on velallinen.» 
Jopa sain kuulla, että minulla oli »25,000 van- 
hoja lukuvelkoja». 

Tosiasia oli, ettei minulla ollut penniäkään 
velkaa ja että sain kovasti otella itseni kanssa, 
ennenkuin siihen määrään saatoin muuttaa en- 
tisen elämän järjestyksen!, että sekaannuin ta- 
loudellisiin ja ulkonaisiin asioihin. Tuskin sit- 
tenkään olisin sitä tehnyt, ellei sisäiseltä taholta 
olisi inspiroitu ja käsketty: »pelasta kustannus- 
liike ja aseta se hyvälle pohjalle», ks opettaja 
1912:412—414, 457^58, 500, 1913:6—7, 268, 311— 
312, 316, 360, 367, 416, 424, 1914:196, 202, 252, 258. 

Sodan vaikutukset näkyivät heti elokuun 
alusta liikealalla. Niinpä esim. kirjakaupat Hel- 
singissä seisoivat tyhjinä, turhaan odottaen os- 
tajia. Vasta syyskuussa alkoi hiljainen liikenne 
uudestaan. 

Teosofinen kustannusliike ei myynyt sanotta- 
vasti mitään elo- ja syyskuun ajalla; tilauksia 
ei tullut; taloudenhoitajan ilme oli aina vakavan 
vakava; sillä vaikka oma liike pysähtyi, täytyi 
suorittaa suoritettavansa velkojille. Oli aivan 
kuin maailman puolelta olisi kuulunut ivanau- 
rua: luuletteko te, että teidän pakanuutenne on 
rakastettu tässä maassa? Nyt näette: kun tosi 
on edessä, silloin unohdetaan haaveet ja järkei- 
lyt, silloin ajatellaan leipää eikä kirjoja . . . 

Kuinka kiitollinen Kustannusliike oli niille 
harvoille, jotka sitä kuitenkin muistivat! Ja 
kuinka iloiseksi sen mieli kääntyi, kun ennen 
sotaa painoon viety kirja »Suuret ihmeet» il- 
mestyi kauppaan ja tilauksia vähitellen alkoi 
tulla! Ja vaikka vieläkin ollaan aivankuin uutta 
heikkoa elämää alkamassa, on kuitenkin toivon 
tähti taas syttynyt teosofisella taivaalla tuikki- 
maan. Mennäkseen ystäviään ja ostajiaan puoli- 
tiehen vastaan on nyt Teosofinen Kustannus- 
liike tehnyt päätöksen, joka pysyy voimassa 
tammikuun 15 p:ään 1915: s u u r i  j o u k k o  
t o i s e s s a  k o h d e n  m a i n i t t u j a  a r v o k -  
k a i t a  t e o k s i a  m y y d ä ä n  50 o/o alen- 
n u k s e l l a .  

Kirjakauppaan on ilmestynyt: 
S u u r e t  ihmeet, kirj. Oscar Busch. Suom. 

Hugo Vaivanne.   Hinta 2:75, sid. 3:75. 
V a l l i t s e e k o  i h m i s e l ä m ä s s ä  laki? 

Kirj. J. K. H.  Hinta 40 p. 
Älkööt nämä erinomaiset kirjat puuttuko ke- 

nenkään Tietäjän lukijan kirjahyllyltä! 1914: 
368—369, 416, 463, 512, 1915:47, 48, 250, 251, 262, 
307, 312, 408, 449—450, 456. 1916:48, 
, Kun vuoden vaihteesta aiheutuneet kovim- 
mat kiireet Teosofisen Kustannusliikkeen ja 
Tietäjän hoidossa olivat helmikuun lopulla ohi, 
ryhdyin kirjani kirj ottamiseen, ks P. E. XII 
Kalevalan Avain 1916:243—245, 288, 383, 388, 430, 

meidän teosofinen kustannusliikkeemme on 
muodostettava osakeyhtiöksi ks Kustannusliike, 
Uususkonnollinen 1916:430, 476—477, 479—480, 
 

OSAKEYHTIÖ TIETÄJÄ. 
Tietäjän viime numerossa mainittiin uusista 

suunnitelmista teosofisen kirjapainon l) y.m. 
suhteen. Voimme nyt ilmottaa, että ensimäi- 
nen askel näiden suunnitelmien toteuttamiseksi 
on jo otettu. O s a k e y h t i ö  T i e t ä j ä  on 
uuden hankkeen nimi. 

Osakeyhtiö Tietäjän tarkotuksena on harjot- 
taa kirjapaino-, kirjansitomo-, kirjakauppa- ja 
kustannusliikettä. Kirjapainosta alotetaan, ja 
ensi vuonna yhtyy Osakeyhtiö Tietäjään Teoso- 
finen Kirjakauppa ja Kustannusliike. Tampe- 
reen Sentraalikirjapainon tähänastinen omistaja 
herra K. Juvenius on — viisivuotisen kokemuk- 
sensa perusteella luottaen teosofisen liikkeen 
menestykseen — tarjonnut uudelle osakeyhtiölle 
hyvässä kunnossa olevan ja erinomaisella me- 
nestyksellä hoidetun kirjapainonsa, joka tarjous 
onkin kiitollisuudella vastaanotettu. Väliaikai- 
set kauppakirjat on jo yksityisellä nimellä tehty 
ja käsirahat maksettu. Siirto tapahtuu tammi- 
kuun 1 p:nä 1917. Kirjapainon teknilliseksi 
johtajaksi ja sieluksi tulee faktori E. E. Happo- 
nen. 

Osakeyhtiö Tietäjän osakepääoma tulee alussa 
olemaan kuusikymmentätuhatta, mutta voidaan 
nostaa kahteensataan tuhanteen. 

Osakkeiden merkinnästä y.m. seikoista lähem- 
min vastedes.   1916:487,  1917:99, 

Kannatusliiton varoilla ei ole tähän saakka 
avustettu yhdenkään Teosofisen kirjan kustan- 
tamista, ks Kannatusliitto 1917:100, 105, 148, 157, 
249, 292, 298,  340, 348, 387, 388, 

Kustannusliikkeen muodostaminen osakeyh- 
tiöksi, ks P. E. VII 1917:391—392, 

aionko luovuttaa Tietäjänkin uudelle kustan- 
nusosakeyhtiölle,   ks Tietäjä  1917:394—395, 

Salaisen Opin luovutan sitä vastoin uudelle 
osakeyhtiölle, ks H. P. B. Sai. O. suomeksi 1917: 
395, 

K u s t a n n u s o s a k e y h t i ö  T i e t ä j ä n  
osakkaiden kokous pidetään marraskuun 18 
p:nä klo 3 j.p.p. Bulevardin 7:ssä, Helsingissä. 
1917:436,  452,  483, 

K u s t a n n u s o s a k e y h t i ö  T i e t ä j ä n  
perustava kokous pidettiin Helsingissä loppiai- 
sena. Suomen Senaatti oli hyväksynyt säännöt, 
joiden mukaan osakepääoma on alussa 75,000:—, 
mutta voidaan kohottaa 225,000:—:een. Perus- 
tavassa kokouksessa valittiin hallituksen jäse- 
niksi seuraavat henkilöt: herrat Unto Nevalai- 
nen, Emil Paasonen, Isak Räsänen, Onni Hon- 
kavaara, Juho Tukiainen, Pekka Ervast, ja 
rouva Olga Salo. Sitten hallitus keskuudestaan 
valitsi Pekka Ervastin osakehtiön toimitusjohta- 
jaksi. Osakemaksujen suhteen, joista enemmän 
kuin viides osa oli maksettu jo perustavaan ko- 
koukseen mennessä, päätti hallitus, että seuraa- 
vat kaksi viidettä osaa osakemaksuista on mak- 
settava maaliskuun kuluessa ja viimeiset kaksi 
viidettä osaa kesäkuun kuluessa tänä vuonna. 
Pyydetään samalla, että ne, jotka eivät vielä ole 
osakemaksuja ollenkaan suorittaneet, ottavat 
huomioon tämän edellämainitun maksuajan ja 
viimeistään maaliskuun aikana suorittavat kol- 
 

1)   [*ks kirjapaino] 
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me   viidettä   osaa   merkitsemistään   osakemak- 
suista.   1918:48, 

Tammikuun numerossa ilmotettiin, että 
o s a k e - y h t i ö  T i e t ä j ä n  osakemaksut on 
suoritettava, 2/5 maaliskuussa ja viimeiset 2/5 
kesäkuussa. Vaikkei ole ollut johtokunnan ko- 
kousta asiasta, uskallan toimitusjohtajana luon- 
nollisena seikkana muuttaa tätä maksuaikaa ja 
pitentää sitä syyskuuhun: siis kaksiviidettä osaa 
kesäkuussa ja viimeiset kaksi viidettä osaa syys- 
kuussa. 1918:73, 74, 94, 99—100,  167, 229—230, 

T e o s o f i n e n  k i r j a k a u p p a  H e l s i n -  
g i s s ä .  Pieni kirjakauppamme Bulevardin 
7:ssä, joka tähän saakka on ollut auki (paitsi 
sunnuntaina) vain kolmena arki-iltana, tulee 
ensi vuonna pidettäväksi auki joka arki-ilta klo 
7—8. Toivoa on myös, että kirjakauppa voidaan 
järjestää kokonaan uudelle kannalle; että se 
laajennetaan, että paperikauppa siihen yhdiste- 
tään, että se saa suuremman huoneuston ja on 
auki pitkin päivää y.m. 1918:256, 1919:102, 164 
—165, 255—256, 289—291, 292, 

Kustannusosakeyhtiö Tietäjä on saanut tai saa 
näinä päivinä valmiiksi muutamia uusia kirjoja: 
— ------ 1919:298—299, 

T e o s o f i n e n  K i r j a k a u p p a ------------on 
auki  joka  arkipäivä  toistaiseksi klo   1—4  päi- 
vällä. ------------1920:96, 

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ TIETÄJÄN UU- 
SIA JULKAISUJA, kirj. Aarni Kouta 1920:187 
—192, 

Pitäisikö valittaa hieman ajan kalleutta? 
Helppo on valittaa, mutta lieneekö siitä apua? 
Taitaa olla yhtä viisasta uus-amerikkalaiseen 
tapaan tyytyä kaikkeen ja pitää kaikkia vai- 
keuksia ja vastoinkäymisiä »salapukuisina siu- 
nauksina». Saattaa siis »ilokseen ja huvikseen» 
todeta, että reaaliarvojen yhäti noustessa rahan 
arvo on samassa vauhdissa laskenut, ollen nyt 
kymmenen, jopa kaksikymmentä kertaa huo- 
nompi kuin muutamia vuosia sitten. Mainitak- 
seni vain yhden esimerkin, otettu kirjateolli- 
suuden alalta: painotyöt ovat nyt jokseenkin 
kaksikymmentä kertaa kalliimmat kuin ennen! 
Edellämainitun kiertokirjeen1) julkaiseminen, 
joka ennen sotaa olisi maksanut viisikymmentä 
markkaa Helsingissä, nousi nyt paperineen ja 
painatuksineen tuhanteen markkaan tuhannelta 
kappaleelta! Tästä saa pienen aavistuksen siitä, 
kuinka kalliiksi kirjan aikaansaaminen ja esim. 
tämän meidän Tietäjämme kuukautinen julkai- 
seminen tulee. 

Onko ihme, että vanhat ja vakavat kustannus- 
liikkeet, kuten Otava Helsingissä, ovat olleet pa- 
koitetut lisäämään pääomiaan uusien osakkei- 
den kauppaan laskemisella? Ja onko ihme, että 
Kustannusosakeyhtiö Tietäjä keväällä turvautui 
samaan keinoon? 

Kuten muistettanee, ilmoitettiin silloin myy- 
täväksi 750 uutta Tietäjän osaketta à Smk. 150:—. 
Ne eivät kaikki menneet kaupaksi, jonka täh- 
den syksyllä uudestaan tarjotaan niitä myytä- 
väksi. Toivottavasti teosofisen asiamme ystävät 
silloin käyttävät tilaisuutta hyväkseen ollakseen 
liikkeellemme avuksi ja hyödyksi.    Kustannus- 
 

i)   [*ks R-R 1920:243—247,] 

liikkeemme ei ole nyt kyennyt julkaisemaan 
mitään uutta teosta; minultakin makaa laati- 
kossa pari uutta kirjaa odottamassa suotuisia 
olosuhteita. Jollei tämä asiantila pian kor- 
jaannu, jää teosofinen työmme sekä henkisesti 
että aineellisesti ontuvalle kannalle. Se ystä- 
vämme, joka viime talvena teki niin suuria uh- 
rauksia kustannusliikkeen hyväksi, ei niitä yk- 
sin saata loppumattomiin jatkaa. 

Muuten on nyt päätetty toimeenpanna suuria 
ja ehkä kauas kantavia muutoksia Kustannus- 
osakeyhtiö Tietäjän hoidossa ja johdossa. Liike 
siirretään Tampereelta Viipuriin ja toimitusjoh- 
tajaksi tulee herra F r e d r i k  Heliö, Karja- 
lan Nahanjalostusosakeyhtiön tähän astinen toi- 
mitusjohtaja. Herra Heliö on vanha tunnettu 
teosofi, toimien tätä nykyä Viipurin looshin pu- 
heenjohtajana. Muutto tapahtuu elokuun ajalla, 
joten K u s t a n n u s o s a k e y h t i ö  T i e t ä -  
jän o s o i t e  e l o k u u n  20 p:n j ä l k e e n  
on V i i p u r i ,  M a u n o n k a t u  4. 1920:247— 
248, 

T i e t ä j ä n  tämän numeron mukana jaetaan 
tilaajille Kustannusosakeyhtiö Tietäjän kierto- 
kirje, jossa osakeyhtiön uusia Osakkeita tarjo- 
taan myytäväksi. Koska O.Y. Tietäjän osake- 
pääoman lisääminen on välttämätön ehto, jos 
tahdomme jatkaa teosofisen kirjallisuuden kus- 
tantamista, on jokainen siihen kykenevä asian- 
harrastaja tilaisuudessa täyttämään mieluisan 
teosofisen tehtävän kirjoittautumalla osak- 
kaaksi Kustannusosakeyhtiö Tietäjään. Sat 
s a p i e n t i .     1920:288, 

olen ostanut aikakauskirja Tietäjän takaisin 
itselleni 1920:384, 1921:8, 192, 320, 

ks Ruusu-Risti 1921:449—451, 
Ruusu-Ristin vuosikokouksessa päätettiin ryh- 

tyä yhteistyöhön Kustannusosakeyhtiö Tietäjän 
kanssa uuden kirjallisuuden aikaansaamiseksi. 
Tietäjä ei ole pariin vuoteen jaksanut kustan- 
taa uusia kirjoja, ja kirjoja kaivataan. Aloite 
oli jo tehty Ruusu-Ristin Neuvoston puolelta. 
Eräs innokas jäsenemme, johtaja I. V. Hissa 
Oulusta, oli Neuvostolle edullisilla ehdoilla lai- 
nannut rahasumman, jota käytettäisiin kirjalli- 
suuden kustantamiseksi. Vuosikokoukseen oli- 
kin saatu valmiiksi painosta suomennos: Toh- 
tori Frans Hartmannin kirja »Seikkailu rosen- 
kreuziläisten luona» (hinta Smk. 15:—, sid. 
20:—.) 

Tämä teos on »Ruusu-Risti kirjaston» ensi- 
mäinen numero. Sittemmin on ilmestynyt 
J. R. Hannulan »Luominen» niminen vihkonen 
(hinta Smk. 3:—.) R. R.-kirjaston toisena nume- 
rona. Ja kolmantena on aikomus syksyllä jul- 
kaista — osaksi ellei kokonaisuudessaan — Max 
Heindelin »Rosenkreuziläinen maailmankatso- 
mus». 

Näitä kirjoja on tilattavissa ja saatavissa joko 
Kustannusosakeyhtiö Tietäjältä, os. Viipuri, 
taikka Ruusu-Ristin toimitukselta, os. Äggelby. 
(Asiamiehet tilaavat Tietäjältä.) Helsingissä 
myydään kirjoja esim. luentotilaisuuksissa. 

Vuosikokouksessa päätettiin (»epävirallises- 
ti»), että Ruusu-Ristin jäsenet koettaisivat le- 
vittää kirjallisuutta ja mikäli mahdollista aut- 
taa    kustannustoimintaa    lainoilla   ja   lahjoilla,

15. 
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jotka osoitetaan Ruusu-Ristin johtajalle, os. 
Äggelby. Kirjojen painattaminen ja kustanta- 
minen vaatii näet nykyään kaksikymmentä ker- 
taa suurempia pääomia kuin ennen. 1922:165— 
166, 227—228, 256, 288, 320, 1923:11, 86, 119, 

Lasken asianharrastajain sydämelle mitä ys- 
tävämme J. Sn— puhuu kirjoituksessaan 
»Ruusu-Ristin  sanoma». 

Jos joukossamme on varakkaita henkilöitä, 
ovat he nyt tilaisuudessa palvelemaan aatetta 
tai Ruusu-Ristiä tai Suomen kansaa — millä he 
mieluummin rakkautensa objektia nimittävät — 
siten, että he sijoittamalla rahoja Ruusu-Ristin 
kustannustyöhön edistävät ruusuristiläisen kir- 
jallisuuden hankkimista suomen kielelle. 

Kirjojen kustantaminen vaatii nykyään suu- 
ria pääomia. Meille on uskottu lainaksi kolme- 
kymmentätuhatta markkaa, mutta näkisimme 
mielellämme, että se summa olisi meillä kol- 
minkertaisena. Arvatkaapa, mitä esim. sem- 
moinen isohko teos kuin »Rosenkreuziläinen 
maailmankatsomus» tulee maksamaan! Suomen- 
nettuna, painettuna, nidottuna, sidottuna lä- 
hemmä viisikymmentätuhatta! 

Olemme painattaneet tähän mennessä kaksi 
teosta omilla varoillamme: Hartmannin »Seik- 
kailu» ja Heindelin »Rosenkreuziläinen maail- 
mankatsomus». Kustannustoimeen ryhdyimme 
viime vuoden toukokuussa. Ruusu-Ristin vuosi- 
kokoukseen ilmestyi »Seikkailu». Sen perästä 
olemme myyneet käteisellä näitä omia kirjo- 
jamme noin kahdenkymmenen neljän tuhannen 
markan edestä, mikä mielestäni on lupaava saa- 
vutus. Ikävä todella olisi, jos juoksevien varo- 
jen puutteesta kustannustoimintamme pysäh- 
tyisi kesken tai olisi pakoitettu ontumalla ete- 
nemään! Minulta valmistuu kesällä — niin us- 
kon ja toivon — useampia teoksia, ja jollei niitä 
kyettäisi kustantamaan, tuntisin itseni koko 
lailla hyödyttömäksi tällä kiertotähdellä. 

Jotkut idealistiset ihmiset valittavat, että 
raha-asiat aina ovat niin ikäviä. »Niistä pitäisi 
puhua niin vähän kuin mahdollista... ei vai- 
vata niillä ihmisiä . . .   ihmiset väsyvät ...» 

No niin, siihen en tiedä muuta lääkettä kuin: 
älkäämme ottako raha-asioita ikävältä kannalta! 
Ovathan rahat symbooleja. Ne symbolisoivat 
työtä ja uhria. Ne symbolisoivat rakkautta ja 
harrastusta. 

Ainakin ne voivat tehdä sitä hyvien ihmisten 
käsissä.    1923:129,   167,   198,   199, 

Ruusu-Risti-seuran vuosikokous Helsingissä 
oli tänä vuonna jo toukokuussa, ennenkuin Hel- 
singin työ muuten oli loppunutkaan. Helluntai- 
pyhät olivat kaikin tavoin niin sopivia, ettei 
niitä voinut jättää käyttämättä. Toisessa pai- 
kassa lehteämme on kauniisti kirjoitettu seikka- 
peräinen selostus kaikista kokouksista, paitsi 
esoteerisesta  ja  n.s.  vihkimyskokouksesta. 

Vuosijuhlamme pysyi saavutuksissaan entis- 
ten tasalla. Taasen oli juhlaan saapunut ‘yli 
50 o/0 seuran koko jäsenmäärästä. Edellisen vuo- 
sikokouksen jälkeen oli seuraamme liittynyt 83 
jäsentä. Koko jäsenmäärä oli helluntaina 340, 
ja vuosijuhlassa oli läsnä 183 jäsentä (sen li- 
säksi tietysti muutamia vieraita). 69 jäsentä oli 
ensi kertaa installatsionitilaisuudessa läsnä. 
 

Vuosikokouksessa päätettiin tarmokkaasti toi- 
mia siihen suuntaan, että saataisiin kustannus- 
toimintamme vilkkaalle jalalle. Muodostettiin 
asiamiesliitto jäsenistä, jotka halusivat työsken- 
nellä kirjallisuuden levittämiseksi ja sitoutui- 
vat kukin tilaamaan määrätyn määrän vasta 
ilmestyviä kirjoja. Kun »tavaravaihto» täten 
vilkastuu ja samalla »kysyntä» suurenee, ei 
synny seisahdusta kustannustyössä, vaan voi- 
daan uusia kirjoja jatkuvasti painattaa. Aluksi 
päätettiin nyt kustantaa joitakuita Ruusu-Ristin 
johtajan teoksia.   1923:203, 208, 239, 
KUULUTTEKO   »OSTAJAIN RENKAASEEN?» 
Ruusu-Ristin    arvoisat    lukijat,     ilmoittakaa 
Ruusu-Ristin toimitukselle, että haluatte liittyä 
»ostajain renkaaseen». 

Mitä on »ostajain rengas?» Siihen kuulumalla 
saatte jokaisen R u u s u - R i s t i n  k i r j a s -  
t o s s a  julkaistun kirjan heti sen ilmestyttyä. 
Se lähetetään Teille    p o s t i e t u a n n i l l a .  

Ilmoittakaa, tahdotteko jokaisen kirjan pape- 
rikansissa vaiko suuremmat teokset sidottuina 
koviin kansiin. Ilmoittakaa, mitkä jo ilmesty- 
neet Ruusu-Risti-Kirjaston numerot haluatte 
heti.   1923:241, 

Ruusu-Risti-Kirjaston uusia numeroita on il- 
mestynyt painosta:------------- Kaikkia näitä teok- 
sia voidaan tilata Ruusu-Ristin toimitukselta, 
os. Äggelby, tai Kustannusosakeyhtiö Tietäjältä, 
os. Viipuri.   1923:275,  279, 314. 318, 319, 359, 

ks P. E. XII 1923:365, 393, 1924:38, 40, 159, 160, 
Ruusu-Risti-seuramme neljäs vuosikokous 

kuuluu muistojen joukkoon. Osanottajia oli 
203, mutta monet, jotka olivat halunneet tai ai- 
koneet saapua, tulivat viime hetkellä estetyiksi 
lähtemästä kotoa. Toiselta puolen pääsi odot- 
tamatta lähtemään ainakin se, joka on kirjoit- 
tanut tässä numerossa julkaistun selostuksen 
kokouksen menoista. Uusia jäseniä installoitiin 
59. 

Minun ei ole tarvis tässä sen enempää puhua 
vuosikokouksesta, koska sen tehtävän niin sy- 
dämellisellä tavalla on suorittanut L. K—la.1) 
Tahdon ainoastaan lisätä pari sanaa kustannus- 
työstämme. Kuten selostuksesta käy selville, ei 
se uusi laina, mikä minulle on kesäkuussa lu- 
vattu, oleellisesti muuta tilannetta, koska se 
vain astuu — hiukan suurempana tosin vanhan 
lainan tilalle. Jotta kustannustyömme laajenisi 
ja kasvaisi, tarvitsee se välttämättä suuremman 
pääoman, s.o. enemmän seisovia lainoja. Sen- 
tähden käännyn kaikkien ystävien puoleen, 
joilla on mahdollisuutta ja halua auttaa, kehoi- 
tuksella, että he lainaisivat Ruusu-Ristin kus- 
tannustyöhön suurempia tai pienempiä summia, 
joista mieluimmin tarjoaisimme vain 8 o/0 kor- 
koa, mutta poikkeustapauksissa ehkä enemmän- 
kin. Lahjoja otetaan niinikään kiitollisuudella 
vastaan. Kaikki kirjeet, rahalähetykset j.ne. 
osoitetaan minulle, os. Hyvinkää, Pilpala. 1924: 
161,  197, 210, 

ks P. E. VII Muutamia tietoja Suomen teoso- 
fisen liikkeen historiasta 1924:219—230, 

T e o s o f i n e n  k i r j a k a u p p a .  Syyskuussa 
avaa rouva Ida Heliö Stenmanin Taidepalatsissa 
 

1)   ["Lyyli Kolkkala] 
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Helsingissä pienen teosofisen kirjakaupan. Sen 
nimenä on M y s t i c a  ja tarkoitus on, että se 
möisi kaikensuuntaista teosofista, okkultista ja 
mystillistä kirjallisuutta. Lähemmin vastedes 
ilmoituksissa.    1924:239, 

Painosta ovat nyt valmistuneet seuraavat 
Ruusu-Risti-kirjaston numerot: — — — Näitä 
kirjoja voidaan tilata Ruusu-Ristin toimituk- 
selta, os. Pilpala, tai Kustannusosakeyhtiö Tie- 
täjän Helsingin konttorista, os. Ylioppilas Eino 
Krohn,  Helsinki,  Kauppiaskatu 8. 

Helsingissä kirjoja niinikään myydään Ruusu- 
Risti-luennoissa  sunnuntaisin ja   kirjakaupassa 
M y s t i c a      Stenmanin     Taidepalatsissa   -joka. 
päivä    klo    11—5,    paitsi   tavallisissa   kirjakau- 
poissa. 

Sen lisäksi lukuisat Ruusu-Ristin-asiamiehet 
Helsingissä ja maaseudulla pitävät kirjoja kau- 
pan.   1924:247,  316,  319,  399, 

M y s t i c a  — — — on ryhtynyt kustanta- 
maan suomennoksia kansojen pyhistä kirjoista. 
Suomennossarjan toimittajana on Pekka Ervast 
ja ensimäisenä numerona ilmestyy kuuluisa kii- 
nalainen T a o - T e - K i n g .  1925:48, 95—96, 139, 
140,   154, 

D h a m m a p a d a ,  kokoelma buddhalaisia 
mietelauseita 5:nneltä vuosisadalta e.Kr., ilmes- 
tyy näinä päivinä painosta. Se on n:o 2 »maa- 
ilman pyhien kirjojen» sarjassa, jota toimittaa 
Pekka Ervast ja jonka kustantaja on Mystica. 
Kirja on alkulauseineen samankokoinen kuin 
Tao-Te-King ja sen hinta on 16:—. 1925:192, 
224, 

uusi numero Mystican julkaisemaan »Maail- 
man pyhien kirjojen» sarjaan ks P. E. XII Ka- 
donnut  sana  1925:235, 

oltiin johtajan kannalla kustannustoiminnasta 
ja ks kirjallisuus 1925:240, 252, 253, 254, 

M y s t i c a n  kustannuksella ks Lewis, H. S. 
1925:256,  looshityö   1925:261—265, 

Mystican kustantaman maailman pyhien kir- 
jojen sarjassa julkaisen tänä syksynä niteen, 
joka on tarkoitettu sydämeni parhaimmaksi 
lahjaksi kansalleni ja hengenheimolaisilleni. Se 
on Vuorisaarnan suomennos, ks P. E. XII Vuo- 
risaarna 1925:265, 288, 331, 332, 335, 368, 459, 
1926:27,  29,  30,  160, 

Tänä kesänä olen muuten ottanut askeleen, 
josta toivon olevan suurta hyötyä asiallemme 
ja josta vuosikokouksessa ohimennen oli pu- 
hetta. Siitä saakka kun Mystica perustettiin, 
olemme me toimintahenkilöt Helsingissä suun- 
nitelleet yhteistä suurempaa kustannusliikettä, 
johon monet pienemmät vähitellen uppoaisivat. 
Ensimäinen askel tähän suuntaan otettiin kuten 
sanottu tänä kesänä, kun Ruusu-Ristin pieni, 
mutta pirteä kustannushomma liitettiin Mys- 
ticaan. Mystica siis nyt omistaa kaikki kir- 
jamme ja on ottanut päällensä kaikki velat, 
jotka tähän saakka ovat olleet minun nimes- 
säni, vapauttaen minut täten melkoisesta talou- 
dellisesta vastuusta. Muuta muutosta ei ta- 
pahdu. Sama luottamus ja palveluhalu, jota tä- 
hän mennessä on osoitettu minua kohtaan, toi- 
vottavasti jatkuu, kohdistuen nyt Mysticaan. 
Liikkeen menestys riippuu yhtä paljon kuin en- 
nenkin meidän kaikkien hartioillamme. Asia- 
miesliitot  ja   ostajien  renkaat  toimivat   kuten 
 

tähänkin saakka. Edistätte työtämme ja asiaam- 
me, autatte minua yhtä paljon kuin ennenkin, 
jos vasfedes toimitte kaikella innolla Mystican 
hyväksi. 

Minä pidän luonani pienen kirjavaraston ja 
Ruusu-Ristin toimitus välittää siten yhä edel- 
leen kirjoja käteisostajille (tai postietuannilla^ 
ja Amerikassa asuvista o s t a j i e n  r e n k a a n  
jäsenistä pidän toistaiseksi itse huolta ja toi- 
mitan heille kirjat, minkä seikan pyydän hei- 
dän ottamaan huomioonsa. 

Niin toivotan siis kaikkea menestystä Mysti- 
calle sen suuressa ja siunauksellisessa työssä. 
1926:170—171, 

K u s t a n n u s o s a k e y h t i ö  T i e t ä j ä  on 
avannut oman Mystican tapaisen kirjakaupan 
Viipurissa, Katariinankatu 34, ja suosittelemme 
sitä ei ainoastaan viipurilaisille vaan kaikille 
Viipuriin matkustaville teosofeille, jotka halua- 
vat viettää virkistävän hetken kirjojen ja aate- 
veljien parissa, ja ostaa suomen-, ruotsin-, sak- 
san- tai englanninkielisen teosofisen kirjan. 
1926:272, 292, 331, 

ks Temppelirahasto  1927:31, 
Ulkomailla on teosofein tapana tukea omia 

kirjakauppojaan ja kustannusliikkeitään osta- 
malla ja tilaamalla kaiken kirjallisuutensa 
niiltä. Kustantajain myöntämä alennus, joka 
muuten jää vieraille, tulee täten oman liikkeen 
hyväksi ja auttaa sitä ponnistuksissaan teosofi- 
sen asian eteen. Tätä esimerkkiä olisi hyvä 
meidänkin seurata Suomessa. Onhan meillä 
liike —’ Mystica, — joka tarjoutuu ilomielin 
hankkimaan minkä koti- tai ulkomaalaisen kir- 
jan tai lehden tahansa, ja koska Mystica kustan- 
nustyössään taas palvelee teosofista maailman- 
katsomustamme, pitäisi olla meidän mieluistakin 
auttaa Mysticaa tällä yksinkertaisella ja helpolla 
tavalla, joka ei meille mitään maksa. Onpa 
Mystica ilmoittanut haluavansa palvella yleisöä 
järjestämällä kirjojen myyntiä vähittäismak- 
suilla ja myöntämällä vakituisille kundeilleen 
alennusta omista kustannustuotteistaan. Monet 
pienet purot tekevät vuolaan virran, ja täm- 
möiset vähäpätöisiltä näyttävät teot saavat ajan 
pitkään aikaan huomattavia tuloksia. 1927:47, 
84,  124,   162,   164, 

Mystican kustannuksella. Se on neljäs nu- 
mero »Maailman pyhien kirjojen» sarjassa ks 
Pistis Sophia 1927:244, 368, 372, 1928:22, 104, 184. 

ks P. E.  XII  1928:213—214,   1929:136. 
P. E:n oli otettava vastuulleen Teosofisen 

Kustannusliikkeen asioita, ja tämä merkitsi 
uutta suhtautumista rahaan, ks raha 1929:145, 

V i e l ä k i n  S c h u r e s t ä .  Kustannusliike 
M y s t i c a  Helsingistä ilmoittaa meille, että 
Edouard Schure eläessään oli myöntänyt Mys- 
ticalle kaikkien teostensa julkaisuoikeuden 
Suomessa. J. E. P. 1929:346, 364, 1930:224, 323, 
1931:36,  66, 

Onhan tämän yhteydessä toinenkin kysymys, 
joka aina on vireillä: kysymys voimakkaasta, 
pirteästä, tuotteliaasta kustannusliikkeestä, ks 
R-R  1931:74,   163, 

esimerkkejä: varhemmalta ajalta Teosofinen 
Kirjakauppa ja Kustannusliike — — — ja 
Ruusu-Ristin kustannustoiminta, jonka alulle- 
pano  samalla  tuli  suureksi  avuksi  Mysticalle;
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tämä alku taas oli mahdollinen sen kautta, että 
ks Rahasto 1931:181, 

SUUNTAVIIVOJA R. R.-TOIMINNASSA. 
kirj.  A.  R.i) 

[*Ote artikkelista:] 
— — — Jos R. R. itse on kuin aurinko tai 

sydän, niin on sen k u s t a n n u s l i i k e  kuin 
siitä pulppuava veri, joka kiertää tai jonka hen- 
gen sanoman levittäjänä pitäisi kiertää R. R.- 
ruumiin kaikkiin osiin kirkkaana ja elinvoimai- 
sena.   Siksi siitä sananen. 

Sen varastot ovat Mysticalta ostetut ja ma 
kaavat nyt Kulmatalon kellarissa. Saavatko ne 
jäädä ummehtuneeseen ilmaan tunkkaantu- 
maan? Eivät. Niiden on päästävä sieltä maa- 
ilmalle ensiksikin valon sanomansa vuoksi ja 
toiseksi vähentämään sitä velkataakkaa, joka 
P. E:n harteilla lepää. P. E. itse kirjoittanee 
omasta osuudestaan tässä tarkemmin, mutta 
varmasti hän ei mainitse sitä, että vuosikokouk- 
sessa, toivoessaan vapautuvansa rahahuolilta 
henkisempään työhön, hän on nyt uppoutunut- 
kin niihin yhä syvemmin, ottaessaan ensiksikin 
puheenjohtajan aseman Kulmatalosäätiössä ja 
toiseksi lunastaessaan omalla nimellään kirja- 
varaston Mysticalta. 

Millä tavalla nyt helpottaisimme hänen taak- 
kaansa? Kaikki hyvät neuvot olisivat kovasti 
tarpeen. Omassa mielessäni välähtelee seu- 
raava tuuma: 

Koettakaamme kaikki yhteisvoimin ottaa 
osaa P. E:n taakan helpottamiseen. Koetta- 
kaamme kaikissa R. R.-keskuksissa lunastaa 
l o o s h i e n  n i m i s s ä  varastoja itsellemme: 
Jyväskylässä, Turussa, Tampereella, Viipurissa, 
Kouvolassa, Lieksassa, Lahdessa, Hämeenlin- 
nassa, Kuopiossa, Oulussa ja — Helsingissä-). 
Helsingissä on kuusi looshia. Jakakaamme va- 
rastoja näidenkin kesken. Ajatelkaamme, että 
tähän saakka olemme looshissa saaneet valoa 
itsellemme. Vähitellen koittaa aika, jolloin 
meidän on yhä enemmän sitä pyrittävä ulos 
maailmaan viemään. Ja sitten — koettakaamme 
tarkastaa omia opiskelukirjojamme. Varmasti 
sieltä uupuu yhtä ja toista tarpeellista. 

Tämä mitä P. E:n kustannusvelkataakkaan 
tulee.------------ 1932:185—186. 

RUUSU-RISTIN KUSTANNUSTOIMINTA. 
Kirj.  J.   R.  H. 

Teosofis-ruusuristiläisen kirjallisuuden kus- 
tantaminen on jo ennättänyt käydä monien vai- 
heiden lävitse. Jo teosofisina alkuaikoina jou- 
tui kustannustyö vaikeaan taloudelliseen pu- 
laan. Muistan johtajamme P. E:n myöhemmin 
jossain kirjoituksessaan maininneen, että hän 
tuon pulan aikana sai inspiration: »Pelasta kus- 
tannusliike». Silloin P. E., jonka ihanteena oli 
pysyä irti maailman raha-asioista ja elää vapaa- 
ehtoisessa   köyhyydessä,   järjesti   velkoja   hen- 
 

1)   [*Annikki Reijonen] 
2) Mikäli tiedämme, ovat Jyväskylän ja Liek- 

san looshit jo ennen lunastaneet itselleen mel- 
koisia kirjavarastoja, jotka vielä lienevät myy- 
mättä.    Toim. 

kilökohtaiselle vastuulleen, tullen siten teo- 
sofisen työn kautta vedetyksi sekä keskelle 
raha-asioita että kustannusliikkeen johtoon. 
Hän teki ilmaista työtä kustannusliikkeen hy- 
väksi tarmolla, huolella ja menestyksellä, niin 
että kun P. E. sittemmin joutui pois Suomen 
Teosofisen Seuran ylisihteerin toimesta ja kus- 
tannusliike muodostettiin Tietäjä-nimiseksi 
osakeyhtiöksi, niin osti Tietäjä taas myöhem- 
min S. T. S:ran hallussa olleet osakkeet 30,000:— 
markalla käteisessä rahassa. 

Ruusu-Ristin perustamisen jälkeen kävi vält- 
tämättömäksi aloittaa oma ruusuristiläinen 
kustannustoiminta. Mutta kun emme halunneet 
ryhtyä kilpailemaan Viipuriin sijoittuneen Tie- 
täjän kanssa, niin järjestyi asia siten, että, kir- 
jamme julkaistiin Tietäjän nimessä, mutta ra- 
hallinen vastuu otetuista lainoista joutui nytkin 
yksin johtajamme P. E:n henkilökohtaiselle 
vastuulle. 

Näissä merkeissä ilmestyi ensimäinen kir- 
jamme v. 1922. Sitten ilmestyi kirjoja nopeassa 
tahdissa sarjana »Ruusu-Risti-Kirjasto». Olimme 
ennättäneet toimia noin kolme vuotta, kun har- 
ras teosofinen työntekijämme rouva Iida Heliö 
perusti oman Mystica-nimisen kustannus- 
liikkeensä, julaisten ensimäisen kirjan v. 1925. 
Mystica aloitti sarjalla »Maailman pyhät kir- 
jat», mutta liitti pian ohjelmaansa muitakin 
kirjoja. 

Koska Mystica näinollen oli aloittanut palve- 
luksensa voimakkaalla otteella yhteisessä teoso- 
fisessa työssämme, heräsi vähitellen kuin itses- 
tään ajatus: »nyt voitaisi järjestää keskitetty 
työnjako siten, että Mystica liittäisi itseensä 
meidänkin kustannusliikkeemme. Silloin johta- 
jamme P. E. vapautuisi kustannusliikkeen ja 
sen raha-asioiden paljotöisestä huollosta». Oman 
kustannusliikkeemme jatkaminen sitävastoin 
tuntui nyt enää vain heikolta ja turhalta kilpai- 
lulta. Niin sitten kävikin, että kustannus- 
liikkeemme siirtyi oston kautta Mysticalle, joka 
samalla laajensi toimintaansa siten, että avasi 
julkisen kirja- ja paperikaupan Helsingissä. 

Näin oli Mysticalle avautunut laaja, yleisteo- 
sofinen tehtävä. Sillä sen ohjelmaan kuuluivat 
myös okkultiset romaanit ja muitakin kirjoja. 
Mutta kun Mysticallakaan ei ollut mitään mil- 
joonapääomia käytettävänään niin senkin rajoi- 
tukset astuivat pian esille. Ja me huomasimme, 
että Johtajamme ei voinutkaan vapautua kus- 
tannustoiminnan rahallisesta vastuusta. 

Näinollen jäi kustannustoiminta yhä edelleen 
askarruttamaan ajatuksiamme. Sillä olihan 
Ruusu-Risti syntynyt aivan erikoisesta syystä, 
nim. tukemaan johtajamme P. E:n työtä sekä 
taloudellisesti että siveellisesti. Mietiskelimme 
asiaa puolin ja toisin. Ajatuksien kaaoksesta 
astui selvänä ja kannustavana esille ainakin 
seuraava ajatus: »eikö meidän ruusu-ristiläisten 
tehtävänä olisi jotenkin kiinteämmin tukea joh- 
tajamme P. E:n esitelmien ja kirjojen kustan- 
tamistyötä?» Allekirjoittanut puolestaan tunsi 
selvää kutsua tähän suuntaan. Työhön oli ryh- 
dyttävä. 

Mutta kuinka oli asia järjestettävä käytän- 
nössä? Sillä tällaisessa työssä ovat raha-asiat 
heti vastassa —  kaikkine  seurauksineen.   Toi-
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seita puolen: niinkuin emme aikoinaan olleet 
halunneet ryhtyä kilpailuun Tietäjän kanssa, 
niin yhtä vähän halusimme ryhtyä kilpailuun 
Mystican kanssa. 

Tällöin astui esille kokemuksiemme varastosta 
vanha keino, s.o. yhteistoimintamme Tietäjän 
kanssa. Miksi emme nyt voisi uudistaa yhteis- 
toiminnan kokemustamme Mystican kanssa? 
Kustannettaisi P. E:n kirjoja Mystican nimessä, 
mutta me vastaisimme niistä kirjoista rahalli- 
sesti. Tuumasta toimeen. Ja niin olemme nyt 
Mystican nimessä ja muutamien ruusu-ristiläis- 
ten veljiemme rahallisen uhrautumisen avulla 
saaneet julaistuksi viisi P. E:n kirjaa. Vuonna 
1928 ilmestyi »Kiusausten koulussa», v. 1929 
»Ruusu-Ristin syntysanat Suomessa., ja v. 1930 
»Kuka auttaa meitä kuolemassa», »Kristuksen 
tutkimaton rikkaus»  ja  »Tähtikoulut». 

Nyt kesäkuun alussa alkoi jälleen uusi vaihe 
kustannustoiminnassamme. Sillä yleisen talou- 
dellisen lamakauden vallitessa oli myöskin 
Mystica joutunut taloudellisiin vaikeuksiin. 
Niinollen Mystica ehdotti, että Ruusu-Risti voisi 
tukea Mysticaa ostamalla siltä huomattavan 
osan varastoa. Ja koska Mystica oli uutteruu- 
della palvellut teosofista sanomaa, niin tah- 
doimme mekin puolestamme auttaa Mysticaa. 
Järjestettiin kassakreditiivilaina, jossa Johta- 
jamme on jälleen henkilökohtaisena lainanotta- 
jana ja muutamat Ruusu-Risti-veljet takaajina. 
Ja niin ostimme ensiksi kaikki Mystican hal- 
lussa olleet Pekka Ervastin kirjat. Samalla os- 
timme kaikki Mystican hallussa olleet J. R. Han- 
nulan kirjat. Myöskin tuli ostetuksi Joogi 
Ramatsharakan kirja »Parantaminen sielun voi- 
milla ja hengellä». Näiden ohella ostimme 
Saarenmaassa olleen Mystican varaston, jossa 
on pienempiä määriä muitakin  kirjoja. 

Näin ostamamme kirjat olemme hinnoitta- 
neet uudelleen. Toisin sanoen olemme alen- 
t a n e e t  kirjojen hintoja erittäin suuressa 
määrin. Vain joidenkuiden kirjojen hinnat jää- 
vät entiselleen osaksi sentähden, että niitä on 
vain vähän jälellä, tai että niiden hinta on 
muutoinkin alhainen. 

Tämän hintojen alennuksen järjestämme siinä 
toivossa, että saisimme varaston nopeasti myy- 
dyksi. Sillä vuoden kuluttua on ottamamme 
kassakreditiivilaina  maksettava  takaisin. 

Julkaisemme tässä kirjojemme hintaluettelon, 
johon on merkitty sekä vanhat että uudet hin- 
nat: — — — [*luetteloa ei ole tähän kirjoi- 
tettu] . 

Samalla esitämme edellä mainitut johtajamme 
P. E:n uudemmat kirjat:----------------[*luettelo jä- 
tetty merkitsemättä]. 

Kaikkia kirjojamme lähetämme, kun hinta 
seuraa tilauksen mukana, r a h t i v a p a a s t i  
postitse tai rautateitse. 

A s i a m i e h i l l e  — jollaisina soisimme toi- 
mivan monien, monien ruusu-ristiläisten —, 
jotka ostavat käteisellä tai kiinteään tiliin, 
myönnämme rahtivapauden lisäksi 20 o/0 alen- 
nuksen. 

Vielä on mainittava, että kustannustoimin- 
tamme käytännöllinen hoito on joutunut kol- 
melle henkilölle, jotka ovat johtajamme P. E. 
ja veljet   J.  R.   Hannula  ja  Valdemar  Kaade. 
 

Teknillisesti jakautuu työ siten, että P. E. hoi- 
taa raha-asioita, veli Hannula varsinaista kir- 
janpitoa a) ja veli Kaade, ruusu-ristiläisten 
nuorten avustamana, hoitaa varastoa, toimittaa 
lähetykset tilaajille, hoitaa luentokirjakauppaa 
j.n.e. Tämä työmme on palkatonta. Toisin sa- 
noen kustannustoimintaa hoidetaan ilman ra- 
hallista palkkiota, rakkauden työnä, jossa kan- 
nustimena on ilo saada palvella Mestarin asiaa. 

Ylläolevaan on ennakkotiedoituksena lisät- 
tävä, että aikomuksemme on aloittaa varsinai- 
nen kustannustoimintamme samalla kertaa sekä 
H. P. B:n että P. E:n merkeissä siten, että kus- 
tannamme viime vuosijuhlassamme esitetyn 
H. P. B:n elämää ja työtä esittävän P. E:n kir- 
joittaman näytelmän, joka Kansallisteatterissa 
nähtjmä teki niin voimakashenkisen ja asialli- 
sesti valaisevan vaikutuksen. Vielä on toiveita, 
että syksymmällä saisimme julaistuksi toisen 
P. E:n kirjan, jossa käsitellään tulevaa uskon- 
puhdistusta ja kirkkoa. 

Jäämme siis odottamaan, veljet ja ystävät, 
arvoisia tilauksianne osoitteella: Herra Wald. 
Kaade, Helsinki, Vallilantie 19, huon. 14. J. R. H. 
1931:189—194, 

R u u s u - R i s t i n  K u s t a n n u s l i i k e  si- 
jaitsee Meritullink. 33:ssa, Helsinki. Kirjatilauk- 
set ja rahat lähetetään osoitteella: H e r r a 
W a 1 d. K a a d e ,  Meritullink. 33, Helsinki. 
Liike myy sekä omia että kaikkia toisiakin teo- 
sofisia kirjoja. Lukupiirit ja opiskeluryhmät 
voivat sentähden tilata kirjansa sieltä. Toimisto 
on auki maanantaisin ja torstaisin kello 1 :j6—7 
ja useimpina iltoina myöhemmin. Sunnuntaisin 
myydään kirjoja P. E:n luennon yhteydessä. 
1931:288,   326, 

Marraskuun kokouksessa taas keskusteltiin 
Ruusu-Ristin kustannustoiminnasta ja tulevasta 
päämajasta. Edellinen keskustelu oli valmiste- 
levaa laatua. Vuosikokouksessa aiotaan perus- 
taa osakeyhtiö kustannustoiminnan tueksi ja 
siihen mennessä jäsenet tekevät voitavansa, 
jotta kirjat menisivät kaupaksi; muuan aloite, 
josta kokouksessa puhuttiin, esitetään tämän 
R.R.-numeron »Vapaa sana» osastossa. 1931: 
332, 367, 

Nyt meillä on ensi aluksi Kustannusliike ja 
Kulmakoulu, jotka tarvitsevat huomiotamme ja 
huolenpitoamme,   ks Päämaja  1932:3, 

Ruusu-Ristimme kahdestoista vuosikokous on 
pääsiäisenä. .Siinä tulee m.m. esitettäväksi kus- 
tannustoimintamme työsuunnitelma ja millä ta- 
valla ruusuristiläiset y.m. asianharrastajat voi- 
vat sitä taloudellisesti tukea. Uskon, että esitys 
tulee saamaan osakseen kaikkien myötätunnon 
ja kannatuksen, sillä se on monipuolisen har- 
kinnan ja pitkän kokemuksen tulos. 1932:39, 

Koska kustannustoiminta asetettiin vakavalle 
kannalle vuosikokouksessa sen kautta, että pe- 
rustettiin Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura, tulee 
P. E:n rahasto monen ystävän toivomuksesta 
yksinomaan tukemaan P. E:n henkilökohtaista 
kirjallista  toimintaa.   1932:107, 

l) [*kirjanpito järjestyi kuitenkin heti alussa 
Vald. Kaaden ja häntä avustavien nuorten huo- 
leksi.] 
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Vuosikokouksessa olivat esillä kysymykset 

kustannusliikkeestä ja kesäkursseista. Johtaja 
selosti kustannustoiminnan viimeisiä vaiheita. 
Hän kertoi miten oli viime kesänä ottanut lai- 
nan ostaakseen Mysticasta vanhaa varastoa ja 
pannakseen kustannustoiminnan alulle. Niinpä 
ilmestyikin viime syksynä näytelmä »H. P. B.» 
Tarmokkaina auttajinaan hänellä oli ollut m.m. 
herrat J. R. Hannula ja Valdemar Kaade. Jotta 
kuitenkin työ todella pääsisi vauhtiin oli tär- 
keätä, että pohja olisi laajempi, että niin monet 
kuin mahdollista voisivat olla siinä mukana. 
Koska tämä toiminta ei saanut olla mikään liike- 
yritys sanan tavallisessa merkityksessä, oli luo- 
vuttu osakeyhtiömuodosta. Sen sijaan ehdotti 
Johtaja, että perustettaisiin tätä tarkoitusta var- 
ten erikoinen Ruusu-Ristin kirjallisuusseura, 
jonka sääntöehdotusta hän selosti. Tämä uusi 
aloite otettiin vuosikokouksessa vastaan suu- 
rella tyydytyksellä. Kaikki arvelivat, että nyt 
oli osuttu oikeaan ja löydetty paras työmuoto. 
(*Ote Eino Krohnin vuosikokousselostuksesta) 
1932:113, 

Klo 3 oli Kirjallisuusseuran perustava kokous. 
Siihen oli liittynyt yli 90 henkilöä, joista 60 oli 
kokouksessa läsnä.    1932:116, 

RUUSU-RISTIN KIRJALLISUUSSEURA. 

Vuosikokouksen aikana perustettiin Ruusu- 
Risti-seuran henkisen työn tueksi ja avuksi kir- 
jallisella alalla Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura, 
joka pyrkii tarkoitustansa toteuttamaan julkai- 
semalla ja levittämällä kirjoja, aikakauslehtiä 
ja tilapäisiä julkaisuja. Seuran asioita hoitaa 
ja sen päätöksiä toimeenpanee Seuran nimessä 
toimikunta, johon kuuluu kaksitoista jäsentä. 
Puheenjohtajana toimii Ruusu-Ristin lohtaja 
Pekka Ervast. Muita toimikunnan jäseniä ovat 
seuraavat R-R:n jäsenet: J. R. Hannula, Wal- 
demar Kaade (toimitusjohtaja), Eino Krohn 
(varapuheenjohtaja), Jaakko Kuusisaari (rahas- 
tonhoitaja), Hilja Kettunen (sihteeri), Tyyra 
Tolvanen, Olavi Wiik, Mirja Hytönen (luento- 
kirjakaupan hoitaja), Reino Kuosma (varaston- 
hoitaja). 

Kirjallisuusseuran jäseneksi voi liittyä Ruusu- 
Ristin jäsen tai Ruusu-Risti-aatteen kannattaja 
Suomessa  tai Suomen ulkopuolella. 

Jäsenet ovat kolmea laatua: 
1) v a k i n a i s i a  j ä s e n i ä ,  jotka suoritta- 

vat joko kerrallaan tuhat markkaa (Smk. 
1,000:—) tai vuosittain jäsenmaksuina sata 
markkaa (Smk. 100:—) kahdentoista vuoden ai- 
kana; 

2) p e r u s t a j a j ä s e n i ä ,  jotka suoritta- 
vat jäsenmaksunaan kerta kaikkiaan kaksi- 
tuhatta markkaa (Smk. 2,000:—) tai kolmesataa 
markkaa (Smk. 300:—) vuodessa kahdeksan 
vuoden  aikana; 

3) k a n t a j ä s e n i ä ,  jotka suorittavat jäsen- 
maksunaan vähintään kymmenentuhatta mark- 
kaa (Smk. 10,000:—) joko kerta kaikkiaan tai 
maksamalla vähintäin kaksi tuhatta markkaa 
(Smk. 2,000:—)   vuodessa. 

Kaikki vuosimaksut voidaan suorittaa lyhyem- 
mässäkin  ajassa.    Vuosijäseneksi   sanotaan  jo- 
 

kaista vuosimaksujaan suorittavaa jäsentä, kun- 
nes hän on jäsenmaksunsa täysin suoritettuaan 
tullut vakinaiseksi-, perustaja- tai kantajäse 
neksi. Vuosijäsenen on suoritettava Seuralle 
jäsenmaksunsa maaliskuun kuluessa, mutta en- 
simmäiseltä vuodelta jäseneksi tullessaan. Va- 
kinainen jäsen voi, jos haluaa siirtyä perustaja- 
tai kantajäseneksi, ja samoin perustajajäsen 
kantajäseneksi, jolloin siihen asti suoritetut jä- 
senmaksut luetaan uuden  jäsenyyden  hyväksi. 

Jäsenet ovat oikeutettuja ostamaan Seuran 
julkaisuja 20 o/0 alennuksella niiden kirjakaup- 
pahinnasta. Jäsenille annetaan Seuran julkai- 
suja ilmaiseksi, jolloin julkaisujen arvo luetaan 
kirjakauppahintojen mukaan, summalla, joka 
vastaa 7 o/o maksetuista jäsenmaksuista. Vaki- 
naiset jäsenet saavat aina julkaisuja 84:— mar- 
kan edestä vuodessa, perustajajäsenet samaten 
168:— markan edestä vuodessa. Kantajäsenet 
saavat kirjoja 7 o/0 mukaan kuten toiset, mutta 
voivat, jos haluavat, kirjojen asemasta nostaa 
rahassa  3 o/„ vuotuisen koron. 

Seuran vuosikokous pidetään Ruusu-Risti- 
järjestön vuosikokouksen yhteydessä. Vuosi- 
kokouksessa esitetään m.m. edellisen kalenteri- 
vuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto 
sekä myönnetään   toimikunnalle   vastuuvapaus. 

Jäseneksi on tähän mennessä liittynyt sata- 
kunta henkilöä. Jäseneksi ilmoittautuminen ta- 
pahtuu joko puheenjohtajalle, Pekka Ervastille, 
os. Pilpala, Suomi, tai toimitusjohtajalle, Wal- 
demar Kaadelle, os. Ruusu-Risti, Meritullink. 33, 
Helsinki, Suomi. Ilmoittautumista tulee seu- 
rata asianomainen jäsenmaksu tai ensimäinen 
vuosimaksu. 

R. R. K i r j a l l i s u u s s e u r a n  T o i m i -  
k u n t a .    1932:165—166, 

Ja pian senjälkeen hän (*Johtajamme P. E.) 
joutui ottamaan Teosofisen Kustannusliikkeen 
ja sen yhteydessä noin 20,000 eli nykyisen ra- 
han mukaan 200,000 mk:n velat henkilökohtai- 
selle vastuulleen. Hän sanoi itselleen ja tove- 
reilleen: kun teemme kaiken työn ilmaiseksi, 
niin 10 vuodessa saamme velat maksetuksi. 
— — — hän oli tilaisuudessa jättämään Seu- 
ralle velattoman kustannusliikkeen — — — 
(*ote J. R. H:n Kesäkurssiselostuksesta) 1932: 
234, 

4) Kustannustoiminnasta historioitsijamme sa- 
noo: »Kymmenen vuoden kuluttua liike muo- 
dostui Kustannusosakeyhtiö Tietäjäksi, etääntyi 
ennen pitkää seurasta ja alkoi lopulta painat- 
taa pääasiassa ruusuristi-aatteisia kirjoja». Tässä 
on lähellä se käsitys, niinkuin Tietäjä olisi noin 
vaan etääntynyt Seurasta. Sentähden on mai- 
nittava pari seikkaa, a) Tietäjää perustettaessa 
sai Seura ilman muuta 30,000 mk. osakkeet. 
Myöhemmin Tietäjä osti nämä osakkeet täydestä 
arvosta. Näinollen Teosofinen Seura sai Pe- 
rustaja-ylisihteerinsä monivuotisen työn tulok- 
sena tätäkin tietä puhtaana rahana 30,000 mk. 
b) Ennenkuin Seura oli aloittanut oman kus- 
tannustyönsä, tarjosi Tietäjän silloinen osake- 
enemmistön omistaja osakkeitaan Seuralle, 
mutta Seura kieltäytyi ostamasta, aloittaen sen- 
sijaan uuden liikkeen. Olihan Seuralla nyt 
30,000 mk. liikepääoma. ks Päämaja 1932:238— 
239, 271, 
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R u u s u-R i s t i n  K i r j a l l i s u u s s e u r a n  
r.y. j ä s e n i l l e .  Koska Ruusu-Ristin Kirjal- 
lisuusseuran säännöt nyt on hyväksytty, aloit- 
taa seura toimintansa ensi vuoden alusta. 

Kun Kustannusliikkeen kirjavarasto siirtyy 
Ruusu-Risti Kirjallisuusseuran nimiin, ovat 
kaikki ne jäsenet, jotka ovat maksaneet joko 
koko liittymismaksunsa tai varsinaisen vuosi- 
maksun, riippumatta ryhmistä, oikeutetut saa- 
maan ensi vuoden alusta alkaen kaikista Kir- 
jallisuusseuran kirjoista 20 o/0 alennuksen, mutta 
vuosijäsenten on säännöllisesti suoritettava 
vuosimaksunsa, jotta alennus pysyisi voimassa. 
Jäseniä, jotka eivät tältä vuodelta vielä ole 
maksaneet jäsenmaksuaan, ei yllämainittu alen- 
nus koske. Vuoden 1933 jäsenmaksujen kanto 
tapahtuu sääntöjen mukaan maaliskuussa. 

Ennen joulua ilmestyy Ruusu-Ristin kustan- 
nuksella kaksi kirjailija Pekka Ervastin kirjaa, 
nim. Mitä on m a g i a  sekä H. P. B l a v a t -  
sky ja h ä n e n  t e o s o f i a n s a ,  joista kir- 
joista jo jäsenmaksunsa suorittaneet Kirjalli- 
suusseuran jäsenet saavat mainitun 20 »/o alen- 
nuksen. Alennus koskee myös kirjaa »H. P. B., 
neljä kuvaelmaa XIXinen vuosisadan sfinksin 
elämästä». 

Ruusu-Ristin Kirjallisuusseuran r.y. jäseneksi 
ilmoittautumisia ottavat vastaan: kirjailija Pekka 
Ervast, os. Hyvinkää, Pilpala; luentotilaisuuk- 
sissa ja ryhmäkokouksissa Luentokirjakauppa; 
Ruusu-Ristin Kirjallisuusseuran r.y. toimisto, 
os. Helsinki, Meritullink. 33 ovi 4, puh. 36418 
maanantaina ja tiistaina klo 17,30—19 (%6—7) 
ja muina iltoina klo 19:n jälkeen. 1932:328— 
329, 

R u u s u - R i s t i n  K i r j a l l i s u u s s e u r a  
ja p r o p a g a n d a ,  kirj. J. R. H. 1933:31—34, 
36,  61,  104,  154, 

Kuten muistamme, perustettiin viime vuosi- 
kokouksessa Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura r.y., 
jonka tarkoituksena ainakin toistaiseksi tulisi 
olemaan pääasiassa Johtajan kirjojen kustanta- 
minen. Kirjallisuusseura onkin jo lähettänyt 
maailmalle Johtajan neljä kirjaa [*Jorma Par- 
tasen vuosikokousselostuksesta]   1933:175, 

R u u s u - R i s t i n  K i r j a l l i s u u s s e u r a  
r. y. piti ensimmäisen vuosikokouksensa kesä- 
kuun 6 pnä. Läsnä oli 45 jäsentä. Puheenjoh- 
tajana toimi R.R:n johtaja ja sihteeriksi valit- 
tiin rouva Hilja Kettunen. Puheenjohtaja avasi 
kokouksen ja selosti Seuran toimikunnan työtä 
kuluneena vuonna sekä esitti R.R:n Kustannus- 
liikkeen tiliaseman 31. XII. -32, jonka jälkeen 
Kustannusliike varoineen velkoineen oli siirty- 
nyt R.R:n Kirjallisuusseuran haltuun. Tällä het- 
kellä oli jäseniä 84. Koska Kirjallisuusseuran 
varsinainen toiminta alkoi vasta tämän vuoden 
alussa, antaa Seuran toimikunta virallisen työ- 
ja tilikertomuksen vasta tämän kalenterivuoden 
päätyttyä ensi vuosikokouksessa. Kuluvan ka- 
lenterivuoden tilejä tarkastamaan valitsi ko- 
kous toimittaja Aarne Kotilaisen ja neiti Aini 
Pajusen, varalle maisteri Leo Koskisen ja rouva 
Carin Kraemerin. 1933:198, 266, 311, 314, 1934:72, 
108, 316, 374. 

Kuthumi ks Mestari 
Kutsutut ks valitut,  valiojoukko, harvat 

Kuu, kuuketju 
Meidän ihmiskuntamme kuuketjussa synty- 

neet sielut jäivät taivaalliseen tilaan odottamaan 
tilaisuutta kehityksensä jatkamiseen, ks Bölsche 
1907:112—113, 

Kuu, joka oman ketjunsa neljäntenä pallona 
on antanut elämänsä maapallolle, seuraa meidän 
kiertotähteämme kuolleena tai ehkä oikeammin 
puolikuolleena ruumiina, jolla on suuri salai- 
nen vaikutusvalta maapalloon ja sen asukkai- 
hin.   ks P. E. XII Enkelein lankeemus 1907:250, 

K y s. Sanotaan, että kuu tulee häviämään 
aikoja ennen kuin maapallo »kuolee» (Enk. 
lank. siv. 20). Mihin kuu häviää? Aurinkoonko? 
Vai hajoaako se astraliosiinsa? 

Vast. Ymmärtääkseni se hajoaa fyysillisiin 
alkuosiinsa — atomeihinsa — ja yhtyy kaikkial- 
liseen  eetteriin.  1907:250, 

Kuu on yöllä auringon edustaja valon välit- 
täjä, ks luku 1908:62, 

Kys. J. R. H. Oliko kuuketjun fyysillinen 
planeetta ketjun viimeinen, koska elämä sieltä 
siirtyi maan päälle? Eikö maapallo siis ole 
maaketjun ensimäinen planeetta? Vrt. Enke- 
lein lankeemus. Kehittääkö maapallon seitse- 
mäs juurirotu ihmisistä adepteja, kuten sanotaan 
Tietäjässä siv. 93, vai saavuttaako ihmiskunta 
mestariuden vasta ensi pyörässä, kuten Enke- 
lein lankeemus väittää? Näissä eri tiedonan- 
noissa esiintyy mielestäni ristiriitaisuutta tahi 
ainakin epäselvyyttä. 

Vast. Ketjussa on aina neljäs planeetta 
alin, ensimäinen ja viimeinen ovat samalla ta- 
solla, samoin toinen ja kuudes, kolmas ja viides. 
Koko kuuketjun elämä on siirtynyt maaketjuun. 
Kuuketjun eläinkunta saavutti ihmisasteen. Ne 
jotka jo siellä tulivat ihmisiksi, s.o. saavuttivat 
yksilöllisen minätajunnan, ruumistuivat nykyi- 
sessä maaketjussa vasta tällä neljännellä pla- 
neetalla. Muu eläinkunta oli mukana vanhem- 
massakin maaketjun elämässä ja saavutti ih- 
misasteen nykyisellä maapallollamme. (Maa- 
pallo ei ole ensimäinen, vaan neljäs, aineellisin 
planeetta). Seitsemännessä juurirodussa useat 
ihmiset saavuttanevat ensimäisen vihkimyksen, 
ovat siis kulkeneet valmistavan tien. He tule- 
vat adepteiksi, mutta ei läheskään mestareiksi. 
Viidennessä kierroksessa vasta kukin ihmis- 
yksilö asetetaan lopulliselle koetukselle, tah- 
tooko omin voimin pyrkiä eteenpäin vaiko ei. 
Se on ihmiskunnan kehityshistorian kriitillinen 
aika. Ne jotka valitsevat itsekasvatuksen, ke- 
hittyvät mestareiksi ainakin seitsemännessä 
kierroksessa, siis nykyisen manvantaran lopulla. 
Samoinkuin kuu-manvantara teki eläinkunnasta 
ihmiskunnan, samoin maa-manvantara tekee ih- 
misistä mestarit. Ihminen vain on semmoisessa 
asemassa, että hän voi jouduttaa kehitystään ja 
siis kaikista kierroksista, roduista ja planetoista 
huolimatta koska tahansa astua tielle, joka viepi 
adeptiuteen ja mestariuteen. 1909:300—301, 
 
ks P. E. XII Enkelein 1912:495—496, 
Niinpä on se planeettaketju, johon maa kuu- 
luu, tuontapainen kuuketjun jälleensyntymys 
eli reinkarnatsioni. ks Sai. 0:n Maailmans. 1914: 
59, ks ensimäiset ihmiset 1917:241, 1928:311, 1929: 
11, 268, 
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siirtyy »kuusta aurinkoon» ks kuolema 1930: 
131. 

Kuula, Alma 1925:241. 
Kuunteleminen 
Meidän täytyy oppia kuuntelemaan, jotta voi- 

simme havaita toisten ajatuksia ja tunteita vä- 
littömästi,   ks kuolema  1930:131, 

Kuulustelukokouksia ks kesäkurssit 1912:250 
—252. 

Kuume 
Kys. Eräs nuori naishenkilö kertoi seuraa- 

vat tapaukset, joiden todistajaksi hän joutui ol- 
lessaan hoitamassa noin 25—30 vuotiasta tois- 
puolisesta halpaantunutta naista. Potilas oli nai- 
misissa ja yhden lapsen äiti. Ensimäinen ta- 
paus. 

Vaimo seisoi selkä oveen päin. Äkkiä hän 
kaatui. Hän kertoi, että kälynsä oli tullut si- 
sään ovesta, lähestynyt häntä, tarttunut takaa 
häneen kiinni ja repäissyt lattialle. Hoitaja ei 
ollut ketään nähnyt eikä kuullut oven aukea- 
van. 

Toinen kohtaus, jonka aikana hoitaja oli vie- 
reisessä huoneessa, mitään näkemättä ja kuu- 
lematta: Potilas makasi sängyssään valveilla. 
Äkkiä hän keskipäivällä veti peittoa kasvoil- 
leen. Vähän ajan kuluttua hän huusi miestään 
nimeltä ja kysyi: »Menetkö niiden mukana?» 
Hän kertoi, että työväen laulukuoro oli ollut 
heillä ja laulanut kolme laulua. Häntä oli niin 
hävettänyt, kun oli sängyssä kuoron siellä ol- 
lessa, jonka tähden oli peittänyt kasvojaan. Hoi- 
taja muisti vaan yhden lauluista: »Jo lännen 
rannalla ruskottaa». 

Kolmas tapaus: Sairas nytkin vuoteessa. Äk- 
kiä hän alkaa puhua kälylleen kiukkuisena: 
»Maksa pois velkasi!» Hoitaja tuli ottamaan 
kirjoituspöydältä maitorahaa. Potilas jatkoi: 
»Nyt ovat rahat sängyn alla». Toinen ei ollut 
mitään huomannut, mutta kumartui kuitenkin 
ja katsoi sängyn alle. Ja siellä oli kuin olikin 
rahaa. Vähää aikaisemmin oli huone puhdis- 
tettu ja silloin ei siellä ollut rahaa. 

Ovatko tämmöiset tapaukset henkimaailman 
vaikutusta? 

Vast. Miksei, sillä kuume esim. nostaa ta- 
juntamme objektiiviseen kosketukseen psykolo- 
gisten voimien kanssa, joita ei ole ainoastaan 
omassa aurassamme, vaan myöskin meidän 
ulkopuolellamme. Martti Humu-vainaja kertoi, 
että kun hän kerran nuorena aviovaimona sai- 
rastui vaikeaan tautiin, tauti alkoi eräänä yönä 
unohtumattomalla kummitusilmiöllä. Valvoes- 
saan vuoteellaan M. H. äkkiä kuuli jonkun rat- 
sastavan pihaan kovalla ryskeellä. Sitten kuu- 
lui raskaita ja kalisevia, mutta silti joutuisia 
askeleita portaista ja viereisistä huoneista. Vih- 
doin aukeni ovi ja sisään astui keskiaikainen 
ritari rautaisissa tamineissa kiireestä kantapää- 
hän. Hän seisoi kauan aikaa kuun valossa, ääneti 
tuijottaen makaavaan Martti Humuun. »En vie 
sinua vielä», hän lopulta äännähti ja poistui sa- 
malla tavalla kuin oli tullut, jyskeellä ja me- 
lulla.     Kun tämän  kirjoittaja  syyskuussa  1914 
 

sairastui tilapäisesti kuumeeseen ja oli pako- 
tettu pysymään vuoteessaan, ilmestyi kolman- 
tena päivänä hänen sänkynsä viereen vanhempi 
mieshenkilö, joka ääneen nauraen virkkoi: 
»Vai piti sinunkin sairastua yhdeksän päivän 
sotakuumeeseen!» Sen sanottuaan hän poistui 
ja merkille pantava kohta oli, että kuume ja 
vuoteessa olo kesti täsmälleen yhdeksän päi- 
vää.    1928:284—285. 

Kuusi, kuudes aisti ks astralitaso  1911:47, 
»Kuudes ja seitsemäs Mooseksen kirja» ks 

Mooses 1913:316, 
kuudes aisti ks Kryptaesthesia 1923:317, 1932: 

49. 
Kuusisaari,  Jaakko  1932:165—166. 
Kuusisto,  Jukka.  1920:95,   1932:199. 
Kuutti,  Eino   1924:238—239. 
Kuutti, Marja 1923:227, 1924:238—239, 

1925:143, 
191, 237,  1931:288. 

Kuutti, Mies Erkki  ks ristiäiset 1924:238—239. 
Kuylenstjerna, O. 1906:162. 
Kuvakieli ks raamattu 1911:17—20. 
»K. V. K.» nimim. = Kinos, K. V. ks tätä, 

ks salatiede  1910:178—180. 
Kveekarit, ks duhoboorit 1923:11, K v e e k a- 

r i l a i s u u d e s t a .    1929:344—346. 
Kylvömies 
Kys. Mitkä ovat ne edellytykset, jotka teo- 

sofian vainiolla kylvömieheksi tarvittaisiin? 
Vast. Vilpitön sydän, epäitsekäs vaikutin, 

rakkaus ihmisiin, järkähtämätön rehellisyys ja 
suvaitsevaisuus. Vielä: ajatuksen selvyys, ym- 
märtäväisyys ja henkinen kokemus.  1910:359, 

kylväen hyvän sanoman siemeniä ks J. R. H. 
1923:49, 

»Kylväjä»  kolmio  1932:3. 
Kynnyksenvartija 
Kys. Jos ihminen tässä elämässä alkaa pyr- 

kiä kaikkeen hyvään koettaen parhaansa mu- 
kaan kehittää itseään henkisesti ja ruumiilli- 
sesti, onko mahdollista, että hän seuraavassa 
ruumistuksessa vielä voi langeta pois oikealta 
tieltä? 

Vast. Vasta se ihminen, joka on voittanut 
molemmat kynnyksenvartija! ja saavuttanut 
vihkimyksen, on pelastunut oikealta tieltä lan- 
keemisen vaarasta (huomaa: pelko on kynnyk- 
senvartijan voitettavia ominaisuuksia.) 1914:191. 

Kyntöaura ks Johtajan osasto  1928:306. 
Kynämies 
Sain täten kynämiehenä jalansijaa Ruotsissa, 

ennenkuin minusta Suomessa välitettiinkään. 
1922:107. 

Kynäsepot 1934:231—233. 
Kyrölä, Pentti 
T e o s o f i a  F o r s s a s s a .  Herra Pentti Ky- 

rölä, T. S:n jäsen, piti tammikuun 19 p:nä Fors- 
sassa esitelmän nimeltä »Mitä on teosofia?» 
Kuulijoita ei ollut suuri joukko, mutta häm- 
mästyneitä olivat kuulemastaan. Vaikka esitel- 
mä kesti puolentoista tuntia, eivät tahtoneet sa- 
lista poistua. Sanoipa muuan viimeksi saliin 
jäänyt: »miksikä ei ennemmin ole asioita esi- 
tetty sillä tapaa?    Nyt sitä jotakin ymmärtää.
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Kun nyt tämä tulee ihmisille tiedoksi, niin var- 
maan saapuu toiste paljo enemmän kuulijoita.» 
Toivotamme hyvää jatkoa esitelmänpitäjälle, 
sillä eloa näkyy olevan paljon, vaikka työmiehiä 
on   vähän.   1908:64,  127,   1910:395. 

Kysymys,  -kokoukset ks P. E. IX 
Kysymys, jonka teosofi usein tekee, on tämä 

ks kehitys   1909:105—106, 
polttavin kysymys, ks opettaja 1909:109, 
huomasin, että kysymyskokous, jossa Steiner 

vastasi kysymyksiin, oli paljon sisältörikkaampi 
kuin esitelmäsarja. — — — Paitsi esitelmiä  oli 
meillä siellä kysymyskokouksia ja n.k. kuulus- 
telukokouksia. ks kesäkurssit    1912:250—252, 

Lukiessani mrs. Besantin sanat tunsin itseni 
spesialisoiduksi täydelliseksi kysymysmerkiksi, 
ks A. B.  1922:70. 

ks kieltolaki 1931:71 ja 76—77. 
kyynelissä kylvettyä satoa, ks sota 1920:194 

—199. 
Käpylä 1911:21—32. 
Kärki,   Emmi   1925:191. 
Kärki,  Veikko  1927:420. 
Kärpänen  ks  eläin  1917:242, 
K ä r p ä n e n ,  kirj. Nap. Hultin. [‘‘Kirjoituk- 

sen  johdosta   seuraava  P.  E:n huomautus] 
Toim. huom. Kuten lehtemme kansileh- 

dessä sanotaan, vastaa kustakin allekirjoitetusta 
artikkelista kukin tekijä itse. Toimitus luottaa 
lukijain arvostelukykyyn eikä odota, että he pi- 
täisivät kirjoituksia »oikeauskoista». Tästä so- 
pii erittäin huomauttaa ylläolevan kirjoituksen 
yhteydessä, jonka originelli ansio on siinä, että 
se puolustaa hyönteistä, jota todella harvat ra- 
kastavat. Sanoivathan juutalaiset Belzebubia 
kärpästen jumalaksi ja luojaksi ja madame 
Blavatsky kuuluu olleen sitä mieltä, että se kek- 
sijä tekisi palveluksen luonnolle, joka keksisi 
keinon, millä kärpäsiä y.m. voitaisiin hävittää 
sukupuuttoon. Muuten kärpäsen jalkojen imu- 
nystyrät eivät ole luonnontieteellistä »selitystä», 
vaan luonnon tosiasia.   1924:155. 

Kärsimys 
ks rikos 1905:215, 
Voimmehan sanoa, että kaikki kärsimykset, 

jotka aiheutuvat sukupuolisuudesta, opettavat 
ihmislapsia näkemään, että sukupuolielämän 
tarkotus on paljon korkeampi kuin heidän 
alemman minänsä onni. ks art Sukupuoliasia 
1906:16—17, 

Tämmöinen itsemurha on vain karman mää- 
räämän kärsimyksen siirtämistä ja tuonnem- 
maksi lykkäämistä, ks itsemurha 1906:63, 149, 
204, 

Ja on kärsimyksiä, on marttyyriuden lajeja, 
joita on miltei mahdoton kestää, ks art Naisen 
kannalta  1906:244, 

juoppo kärsii  — — —  murhaaja kärsii — — — 
ks astraali 1907:48, 

saamme kärsiä erehdyksistämme ja että me 
kärsimyksistä viisastumme ks Kristitty pappi 
1907:75—77,  ihminen   1907:166,  astraali  1907:182, 

Kys. »Teosofian avain» sanoo siv. 154 reu- 
namuistutuksessa: » . . . ihmiset usein kärsivät 
toisten tekojen seurauksista, jotka eivät varsi- 
naisesti kuulu heidän omaan karmaansa». Mi- 
ten tämä  on ymmärrettävä? 

Vast. Sanan mukaan. Mutta on heti lisät- 
tävä H. P. B:n omat sanat: » — ja näistä kärsi- 
myksistä he tietysti ansaitsevat hyvitystä.» 1908: 
124, 

kärsimällä seuraukset pahoista teoistani? ks 
minä  1908:185, 

vaikka ihmisen kehitys keskitaipaleclla on 
tuskaa ja kärsimystä, on se matkan päässä ks 
kehitys 1908:312, 

Ihmiset ovat vielä siksi itsekkäitä, etteivät he 
ymmärrä rakkautta, jos näkevät kärsimyksen 
syyt, vaan ilmiöiden pitää herättää heidän myö- 
tätuntoaan.  ks karma 1908:333—337, 

Meidän kärsimyksemme johtuvat siitä, että 
rikomme tätä suurta veljeyden ja yhteyden la- 
kia vastaan,   ks Tietäjä 1908:353—357, 

Ah kuinka paljon kärsimystä tämä alkuperäi- 
nen käsitys synnistä on saanut aikaan, ks synti 
1009:75, 

Kärsimys on suuri opettajamme, ks ilo 1909: 
266. 

ks synti 1910:172—173, 
Kys. Onko mahdollista, että ihminen jou- 

tuu kärsimään väärin ilman omaa tekemäänsä 
syytä? Teosofisissa opeissa, mikäli on kirjoissa 
esiin tuotu, on sanottu, että ihmisellä on ainoas- 
taan mahdollisuus tehdä väärin vaan ei kärsiä 
väärin. Mielestäni ihminen, joka niittää teke- 
miensä syitten seurauksista, ei kärsi väärin, 
vaan jos hän kylvää uutta pahaa siementä, niin 
eivätkö ne henkilöt, joihin kylvö kohdistuu, 
joudu kärsimään väärin? Syysuhteen laki mer- 
kinnee, että kun on mahdollisuus tehdä väärin, 
niin täytyy myöskin olla mahdollisuus kärsiä 
väärin.    Vai kuinka se on? 

Vast. N ulia r e g u l a  sine e x c e p -  
t i o n e  — »ei sääntöä poikkeuksetta», sanoo 
vanha sananlasku. Vaikka salatieteelliset tut- 
kimukset yleensä todistavat, että karman laki 
on ehdoton ja että vääryyttä ei tapahdu kärsi- 
myksessä, saattaa kuitenkin olla — ehkä pal- 
jonkin — tapauksia, jolloin kärsimys on ansait- 
sematon. Mad. Blavatskykin näkyy viittaavan 
siihen suuntaan »Teosofian Avain»-kirjassa. Sil- 
loin   kärsimys  tietysti   esiintyy  uuden   karman 
— hyvän karman — luojana ja tulee vastedes 
ilolla  korvatuksi.   1910:222. 

Kys. Tähän kysymykseen (katso siv. 222) 
on meille lähetetty seuraava: 

Vast. H. N. Mielestäni ihminen ei kärsi 
syyttömästi, vaan johtunee kärsiminen yhteis- 
kunnan kehitystilasta, johon yksilöt välillisesti 
ovat syypäät. Tämä lienee toinen puoli asiasta. 
Toiselta puolelta taas voitanee selittää tuollai- 
nen väärältä tuntuva kärsimys niinkin, että kär- 
simyksiin joutuminen on oikeastaan jollakulla 
tasolla oleva epäsuotuisa tila, jonka voittami- 
nen, esimerkiksi kärsimisellä, on tullut »vää- 
rää» kärsivän henkilön tehtäväksi sillä hetkellä 
— ja asian näin ollen kyllä voi sanoa että toi- 
nen voipi tehdä väärää toista vastaan, vaikk’ei 
tämä voi syyttä kärsiä. Vaikka teko näennäi- 
sesti on välitön, voi syy ja seuraus tosiasialli- 
sesti olla välilliset toisiinsa nähden. 1910:282, 
[_*huom! Ei ole P. E:n vastaus] 

silloin kärsimyksen ja tuskan kiemuroiva 
käärme muuttuu ks tunne  1911:183, 
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kärsimyksistä vapautumisen tieksi. — — — 

kärsimyksetöntä työskentelyä, ks Rakkauden 
salaisuus   1911:213—219, 

väsyneet tuottamaan kärsimyksiä toisillemme, 
väsyneet itse turhaan kärsimään. Miksikä minä 
kärsin? kysyy jokainen lopulta itseltään. Ja hän 
huomaa: minä kärsin sentähden, että minussa 
itsessäni on jotain itsekästä, jolla riipun pa- 
hassa kiinni, ja sentähden kärsin. Ja samalla 
me myös väsymme tuottamaan kärsimyksiä toi- 
sillemme. Päinvastoin ks Joulusymboiiikkaa 
1911:360—361, 

Kärsimys on silloin vain välikappale juma- 
lan kädessä eikä kärsimys sinään ole minkään 
arvoista. Kärsimyksen arvo on yksinomaan sen 
antamassa  opetuksessa.   Tältä kannalta katsoen 
— — —  maailma on täynnä turhaa kärsimystä 
ks karma  1912:110—111, 

Kärsimyksillämme y.m. tietysti sovitamme 
vanhaa karmaa, mutta ei väärin tekemällä, ks 
itsemurha  1912:191, 

Kun ei toisen kärsimys meitä opeta, saamme 
kärsiä itse. Ja oma kärsimys avaa ks Titanic 
1912:204, 

Sentähden Kärsimys lähetettiin maailmaan, 
ks Viisaus 1913:469—471, karma  1915:190, 

Kärsimyksen läksy on siinä, että me opimme 
kärsimään. — — — Mutta juuri tämä kärsimyk- 
sen pelko estää kehitystämme. — — — Kärsi- 
myksessä piilevä salaisuus on siinä että se voi- 
tetaan. Kun ihminen siunaa kärsimyksen ja 
tuskan sanoen — — — Kun osaamme kärsiä 
mielellämme, silloin voitamme helvetin ja kuo- 
leman jälkeen astumme sen läpi. ks Mysteriot I 
1916:65—67, 

Kun näet ihminen osaa kärsiä iloisella mie- 
lellä ja ottaa kärsimyksen vastaan luonnollisena 
ssiana, hän oppii niin sanottua »helvetin läk- 
syä»,   ks Mysteriot II 1916:110—115, 

kärsimyksiä seuraavat,  ks sota  1917:347, 
Kärsimys näyttää olevan sille [*maailmalle] 

suurempi opettaja kuin onni ja menestys, ks 
Suomi   1918:70—71,   lohdutus   1919:192, 

Kärsimys kadottaa kärkensä eikä hänen sie- 
lunsa tunne sitä kärsimykseksi, sillä hän ottaa 
kärsimyksenkin vastaan lahjana elämän kä- 
destä eikä elämä lahjota mitään pahaa, ks joulu 
1919:294,  1920:57, 

Tietä ulos kärsimyksestä ja synnistä — sitä 
Mestari tahtoo meille näyttää, ks sukupuoli- 
asia  1920:149—154, 

Olemme uskoneet pahaan ja kärsimykseen, 
ks Joulun R-R 1921:581—583, 

se käyttää kärsimystä ja pahaa kasvatuksensa 
välineinä,   ks Kristus ja teos. liike  1922:39—40, 

ja aikaansaavat suunnattomia lankeemuksia 
ja kärsimyksiä, ks Valon ja 1922:104—105, 

ei ikuisia kärsimyksiä ajallisista erehdyksistä 
ja synneistä ks anteeksianto  1923:84—86, 

Kärsimykset ja kokemukset ne aikaa myöten 
vaikuttavat kansan tajuntaan, ja vasta silloin, 
kun kaikupohja on valmis, kuuluu yksilön ääni. 
ks sota  1924:51,  82, 

miksikä paha ja kärsimys yleensä on olemassa 
ks sallimus  1924:122, itsemurha  1924:208—209, 

kova kärsimyskoulu ajaisi ihmisiä etsimään 
itsekkäitä huvituksia ja nautintoja ks R-R 1924: 
328, 

Mestarikirjeet 1925:100—101, 

Mutta totta on myös, että Kristus kärsii, ja 
että meillä ei ole aavistustakaan Hänen suruis- 
taan,   ks  Karjalainen,  W.  1925:251—252, 

Näennäisesti syytön kärsimys ja näennäisesti 
ansaitsematon ilo täten täydentävät ja tasoitta- 
vat toisiaan,   ks  helvetti 1926:330, 

kärsimys on siten etuoikeus, joka suodaan 
vain parhaimmille, ks P. E. XII R-R:n synty- 
sanat 1929:292, 

kärsimys on onnen isä. ks tuhatvuotinen 
1930:138, 

K ä r s i m y k s e n  a r v o i t u s  ks Aho, 
Antti J.   1932:36,   280. 

Käsi 
K ä d e n l u k i j a     kirj. I. Oxenford ks tätä 
»kätten päälle panemisella», ks ihme 1909: 

260. 
Käsikirjoitukset ks myös P. E. XII 
koettaa saada käsikirjotuksiaan julkaistuksi 

ks    kehitys    1911:81, 
Muuten on kyllä entisiltä ajoilta olemassa 

samansuuntaisia »käsikirjoituksia», jos vain olisi 
varoja niiden kustantamiseen, ks P. E. XII 
Kuka Jeesus oli?  1922:264. 

Käskyt [*Jeesuksen ilmoittamat » T a i v a a l -  
lisen  Isän  k ä s k y t » . ]  

viisi käskyä ks Järnefelt, Arvid 1905:178— 
179, 

Näitä on viisi: a) älä suutu, b) älä ajattele 
hekumallisia ajatuksia, c) älä vanno (s.o. älä 
puhu turhia, älä valehtele, älä lupaa mahdotto- 
mia), d) älä vastusta pahaa (älä nurku kohta- 
loa), e) älä ole paha niille, jotka ovat sinulle 
pahoja (vaan tee heille hyvää ja siunaa heitä). 
ks esoterismi 1909:4, 

Käskyt kuuluvat näin: 
1) Älä koskaan suutu. 
2) Älä koskaan ole epäpuhdas ajatuksissasi- 

kaan. 
3) Älä koskaan vanno. 
4) Älä koskaan vastusta sitä, joka on paha. 
5) Älä vihaa vihamiehiäsikään, vaan rakasta 

kaikkia ja siunaa kaikkia, ks Lasten osasto 
1909:198—200, 

Mitkä  ovat  Jeesuksen   viisi  käskyä? 
Ensimäinen:   älä  koskaan  suutu. 
Toinen: älä katso naisen päälle häntä himoi- 

taksesi. 
Kolmas:  älä ollenkaan  vanno. 
Neijäs:  älä vastusta pahaa. 
Viides: älä vihaa muukalaisia, älä ole hyvä 

ainoastaan omaisillesi. 
Missä nämä käskyt mainitaan? Vuorisaar- 

nassa, Mateuksen evankeliumin viidennessä lu- 
vussa,   ks Jeesus Kristus  1909: joulul: 1—3, 

Edellämainittu on yksi niistä viidestä uudesta 
käskystä, mitkä Jeesus antoi vuorisaarnassaan 
vanhojen Mooseksen käskyjen sijalle. Kuten 
tiedätte, ovat nämät: älä suutu, älä katso naista 
häntä himoitaksesi, älä vanno, älä vastusta pa- 
haa väkivallalla, älä vihaa vihollisia. Näistä nyt 
meidän aikanamme väitetään, että ne ovat ko- 
vin epäkäytännöllisiä ja haaveellisia, ja kohau- 
tetaan olkapäitä. Silloin unohdetaan ks raa- 
mattu 1911:18—20, 

Kun Kristus sanoi: »älkää olko pahaa vas- 
taan»,  tarkotti hän  juuri  sitä  tosiseikkaa,   että
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karmaa vastaan ei voi taistella; taistelijan se 
musertaa. Mutta kun hän lisäsi ks karma 1912: 
111, 

älkää ollenkaan tappako, älkää ollenkaan so- 
tiko   ks sota  1917:347, 

»älä tapa» ks rauha  1919:4—5, 
Jeesus opetti: älä vastusta pahaa, vaan pal- 

kitse paha hyvällä. Hän opetti: älä vihaa vie- 
raita kansallisuuksia, vaan rakasta kaikkia ih- 
misiä. Jos tahdot olla minun opetuslapseni, älä 
tartu miekkaan,   ks marttyyrit  1920:3—6, 

näin, että Jeesus oli antanut selvän ohjelman 
henkiselle elämällemme viidessä käskyssään 
(Matt. 5 luku) ja että ainoastaan niitä noudat- 
tamalla Valkoisen Veljeskunnan henki olisi 
meissä elävä. 

Näistä viidestä käskystä olivat kaksi viimeistä 
sitä laatua, että ne todella mitä kirkkaimmassa 
valossa näyttivät eron tavallisen personallisen 
ja henkisen elämän välillä. Neljäs sanoi: älä 
vastusta pahaa, ja viides: älä vihaa vieraita 
kansalaisia. Minä näin silloin, mitä nämä käs- 
kyt merkitsivät: ne kielsivät väkivallan, ne kiel- 
sivät sodan. Älä tartu miekkaan, jos tahdot elää 
Valkoisen Veljeskunnan elämää. Älä kehoita 
toisia siihen tarttumaan, jos tahdot kulkea Kris- 
tuksen jäljissä. Siinä ei ollut mitään tinki- 
mistä.   Näin   ks sota  1920:103—105, 

toinen hänen [*Kristuksen] viidestä käskys- 
tään kuuluu: »olette kuulleet sanotuksi: ‘älä 
tee aviorikosta’. Mutta minä sanon teille: jo- 
kainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on 
jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan sydä- 
messään.»  ks sukupuoliasia  1920:148—154, 

Emme siis saata otaksuakaan, että mikään 
kansa kokonaisuudessaan tähän mennessä olisi 
kyennyt Kristusta seuraamaan hänen neljän- 
nessä ja viidennessä käskyssään, ks sota 1920: 
198—199, 

Tietysti tunnustan omasta puolestani, että Jee- 
suksen neuvot ja käskyt ovat meille lähimpiä 
ja luonnollisimpia, ks salatiede 1921:453—458. 
1922:308—311, 

älä ole pahaa vastaan. Älä tartu aseihin. 
Älä käytä väkivaltaa,   ks aseet 1923:157, 

»älä tapa» käsky siveellisenä käskynä ensin 
koskee meidän ihmisten omaa keskinäistä suh- 
detta!   ks vegetarismi  1924:8—9,   1926:9—10, 

ruhtinas Urusoff oli syvästi perehtynyt vuori- 
saarnan viiteen käskyyn, jotka Leo Tolstoi kir- 
joissaan oli paljastanut ja tulkinnut. Madame 
Blavatsky, joka piti suurta maanmiestään ja ai- 
kalaistaan Tolstoita »miltei kaikkitietävänä», 
ajatteli ja ymmärsi epäilemättä, että Jeesuksen 
käskyjen noudattaminen olisi ihmiskunnan pe- 
lastus,    ks Ouroussow, L.    1926:66—67, 

ja niinkuin Jeesus Kristus [*sanooj: rakas- 
takaa toisianne, niinkuin minä olen teitä rakas- 
tanut, s.o. älkää vihastuko toisillenne, älkää 
olko epäpuhtaita, älkää vannoko, älkää kostako, 
älkää käykö sotaa,   ks Messias 1926:74, 

se on Jeesuksen käskyjen täyttämistä ks 
I. T. J.  1926:243—247, 

eivätkä tunnusta Jeesuksen käskyjä päteviksi 
elämän ohjeiksi ks Kristus  1927:42, 

vuorisaarnan käskyt eivät ole annetut umpi- 
mähkään kaikille ihmisille, vaan ainoastaan 
harvoille, nim. Kristuksen nimenomaisille ope- 
tuslapsille,   ks vuorisaarna  1927:85—88, 
 

Onko Jeesus antanut erikoisneuvoja? — — — 
Ne ovat hänen viisi käskyänsä, jotka luemme 
Vuorisaarnassa: älä suutu, älä ole epäpuhdas 
ajatuksissasikaan, älä vanno (äläkä valehtele), 
älä vastusta pahaa, älä vihaa vieraita kansoja. 
Ne ovat Matteuksen evankeliumin viidennessä 
luvussa, ja jos ette ensi lukemalla niitä huo- 
maa, käyttäkää apunanne esim. minun »Vuori- 
saarna»  käännöstäni,   ks politiikka  1929:94—95, 

Kun Kristus tulee totuudenetsijän eteen, tuo 
hän tullessaan vuorisaarnan käskyt, ks moraali 
1930:94—95, 

H. P. Blavatsky puhuu »Teosofian Avaimessa» 
Jeesuksen siveyskäskyistä ja vuorisaarnasta ja 
sanoo, että jos »kristityt» todella olisivat kristi- 
tyitä, he noudattaisivat vuorisaarnan käskyjä, 
mutta H. P. B., jonka tehtävänä oli ks H. P. B. 
1931:38—40, 

Jouduin siten tekemisiin Jeesuksen ensimäi- 
sen käskyn kanssa ja olin silloin 14-vuotias. ks 
H. P.  B:n itämaalaisuus 1931:127—129, 

On tervettä, jos alussa emme hyväksy opin- 
kappaleita, vaan omaksumme kristinuskona ai- 
noastaan Jeesuksen Kristuksen itsensä antamat 
elämänneuvot, hänen vuorisaarnansa ennen 
kaikkea ja hänen viisi käskyään. Kun ensin 
ymmärrämme, että Jeesus on niin opettanut, ja 
omaksumme käskyt, sillä tavalla, että elämme 
niitä, silloin aivan kuin itsestään unohtuvatkin 
kaikki teologiset opinkappaleet metafyysillisistä 
asioista. Emme käsitä, miksi puhutaan rististä, 
verestä, kuolemasta j.n.e, yksinkertaisten käs- 
kyjen ohella. Jeesus sanoo selvästi: »älä suutu, 
älä ole epäpuhdas, älä vanno, älä ole pahaa vas- 
taan, rakasta vihollistasi». Milloinka ks Paa- 
vali  1932:201—207, 

Järjen ääntä totellen on ihmisen oltava pas- 
siivinen alemman luonnon houkutuksille. Tämä 
viettelee vihastumaan. Jeesus sanoo: »Älä vi- 
hastu». Se houkuttelee hekumalliseen nautin- 
toon. Jeesus sanoo: »Älä katso naista häntä hi- 
moitakseni». Se houkuttelee valheeseen. Jee- 
sus sanoo: »Älä vanno. Puheesi olkoon yksin- 
kertainen kuin totuus, jaa, jaa, tai ei, ei». Se 
viettelee ylpeyteen, ylimielisyyteen ja kostoon. 
Jeesus sanoo: »Älä asetu häijyn tuomariksi, älä 
vastusta pahaa, älä ota hänen rangaistustaan 
omaan käteesi». Se houkuttelee itsekkyyteen 
ja etsimään persoonallista onnea itselle, ystä- 
ville, omalle kansalle toisten onnen kustannuk- 
sella. Jeesus sanoo: »Kaikki olette veljiä. Ra- 
kastakaa niin vihannestanne kuin ystäväänne». 
(Matt. ev. V). [*Ote art Kaksi tulevaisuuden 
miestä 1932:225, ks P. E. X Tulevaisuuden us- 
konto ] 

— Toivon, että Jeesuksen ensimäinen käsky 
tulisi kristikunnan tietoon: Älkäämme jättäkö 
lapsiamme tietämättömyyteen siitä, että Jee- 
suksen ensimäinen käsky on: »Älä suutu!» Mei- 
dän ei pidä syventyä selittämään heille toisen 
käskyn koko sisältöä. Kun aina pysymme posi- 
tiivisissa ominaisuuksissa, voimme opettaa heille 
kaikki Jeesuksen käskyt. Muistakaamme, että 
lapset tarkkaavat meitä; se on meillekin kehoi- 
tus käskyjen noudattamiseen, ks lapsi 1933:177, 

Käskyjen seuraaminen on vain ollut valmis- 
tusta,    ks veri    1934:344. 
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Käytäntö,  käytännöllinen,  käytännöllisyys, 
käytös, käyttövälineet jne. 

K ä y t ä n n ö l l i n e n  s a l a t i e d e ,  art. kirj. 
H. P. B. suom. P. E.  1907:25—29, 

Sillä vasta käytäntö opettaa meille, missä to- 
della on totuus,  ks Barley 1907:46, 

Minä soisin, että voisimme kaikki olla tässä 
Seurassa täysin veljiä, että voisimme Teosofi- 
sessa Seurassa käytännöllisesti ratkaista poltta- 
vat päivän kysymykset, niin että eri kieltä pu- 
huvat ja eri luokkaan kuuluvat voisivat Seu- 
rassa kuulua yhteen, kuulua samaan Osastoon, 
tuntea itsensä veljiksi, tuntea ja tunnustaa, ettei 
ole mitään eroa ihmisten välillä, ks P. E. VIT 
1907:224—225, 

K ä y t ä n n ö l l i n e n  t e o s o f i a .  »Mitä te 
teosofit oikein teette ihmiskunnan auttami- 
seksi?» kysytään meiltä välistä (hieman epä- 
kohteliaasti, sillä mehän levitämme teosofisia 
aatteita ja se on mielestämme ihmiskunnalle 
palvelus, vaikkei sitä luetakkaan markoissa ja 
penneissä). Tähän kysymykseen tulee kuiten- 
kin joukunlainen »käsin koskettava» vastaus, 
kun ensi tai kesäkuun numerossa teemme sel- 
vää presidenttimme uusista tuumista y.m. 1908: 
128,i) 

ks opettaja  1909:109, 
Ihmisen eri käyttövälineet ks ruumis 1909: 

201, 
»käytöksen hallitseminen» (dama) ks itsehil- 

lintä.   1910:130, 
Tämä kirja tulee varmasti herättämään mitä 

suurinta ihastusta suomalaisessa lukijakunnassa, 
sen koko sisällys kun on aivan käytännöllistä 
teosofiaa,  ks Mulford, Pr.  1910:367, 

Kaikki teologiset kysymykset olivat minulle 
vielä hämäriä, mutta uskonnon käytöllinen 
puoli oli tullut ratkaistuksi. Minulle personalli- 
sesti ei ollut tarpeen kuin seurata Mestarin 
jälkiä, ks joulu 1910:398—399, 

Elämme todella »käytännöllisyyden» ajassa; 
pragmatinen menettelytapa filosofiassakin on 
muodissa. Yliopiston rehtorikin puhui avajais- 
puheessaan tieteellisen työn ja tutkimuksen yh- 
teiskunnallisesta hyödyllisyydestä, leimaten to- 
tuuden etsintää totuuden itsensä takia tyhjäksi 
vanhanaikaisuudeksi. Ilokseni näen, että — ar- 
vatenkin nuori — kirjottaja ruotsalaisessa yli- 
oppilaslehdessä ( S t u d e n t b l a d e t )  rehtorin 
puheen vastapainoksi huomauttaa siitä, että 
kaikki mitä suurta historian aikana on keksitty 
ja löydetty se on aina ollut tuloksena totuuden 
etsimisestä, jonka päämääränä on ollut totuus 
itse. »Kun barbaari miekka paljastettuna hyök- 
käsi Arkimedeen kimppuun, huusi tämä vain: 
älä sotke ympyröitäni!» Onko selvempää todis- 
tusta siitä, että tieto on joillekuille henkeä kal- 
liimpi? . . . Olen monta kertaa ajatellut, mitä- 
hän neuvoja hyödyllisyysapostolit olisivat an- 
taneet Isaac Newtonille muodostaakseen hänen 
elämänsä mahdollisimman hyödylliseksi yhteis- 
kunnalle. Monet olisivat varmaankin neuvoneet 
häntä noukkimaan matoja puutarhastaan es- 
tääkseen omenia ennenaikaisesti putoamasta 
m a a h a n . . . »    (n:o 1, siv. 1) 

Olen yhtä mieltä »Aatteen» kanssa siitä, että 
kyllä   filosofikin,   jonka  on  vaikea   »tulla  toi- 
 

1)   [*ks Avustajain liitto] 

meen» taloudellisesti, on yhtä »käytännöllinen» 
ihminen kuin etevin »käytännön mies» — ja 
jos sanon ajatukseni suoraan, lisään, että ihmi- 
nen, joka kaikessa toiminnassaan noudattaa 
korkeinta ja arinta oikeuden tuntoa, vieläpä 
omaa etuaan katsomatonta inhimillisyyttä, on 
monin verroin »käytännöllisempi» ihminen kuin 
se, jonka ainoana silmämääränä on hyvä toi- 
meentulo.   1917:99, 

Teosofia väittää, että ne juuri ovat kaikista 
käytännöllisimmät ihmiset, jotka uskovat järjen 
ja rakkauden voimaan ja hyvän tahdon lopulli- 
seen voittoon eivätkä hetken haihtuviin väki- 
valtakeinoihin.   1918:66, 

Itse olin saavuttanut tämän uuden suhteen 
käytölliseen elämään vuonna 1896 ja uskoin 
sittemmin, että teosofit yleensä olivat samalla 
tavalla käsittäneet elämän, ks tunnustus 1918: 
166, 

Kas siinä käytännöllisen ohjelmani ensi aske- 
leet, ks yhteiskunta  1919:259, 

Tarkoitatte, että olemme löylyn lyömiä, ja 
että meidän haaveillemme ei kannata omistaa 
suurtakaan huomiota? Olemme teidän mieles- 
tänne »epäkäytännöllisiä». Sallikaa minun ky- 
syä teiltä: missä siis ovat »käytännön miehet»? 
Nekö, jotka saivat aikaan maailmansodan, 
nälänhädän, vallankumoukset? Sekö se on »käy- 
tännöllinen» järjestelmä, joka on miljoonia 
miehiä tappanut, miljoonia perheitä kurjuuteen 
syössyt, miljoonia peltoja, puutarhoita, taloja 
hävittänyt? »Käytännölliset» ihmiset ovat to- 
della saattaneet Europan valtakunnat vararikon 
partaalle, mutta missä näette »haaveilijoiden» 
epäkäytännöllisyyden tulokset? Niissäkö teoso- 
fisissa y.m. liikkeissä, joita »haaveilijat» ovat 
alkuun panneet ja joiden elämänfilosofia on ol- 
lut ainoana lohdutuksena tuhansille ja miljoo- 
nille ihmissieluille nykyajan ylen ja liiaksi 
»käytännöllisissä» oloissa? Miksikä nimittää 
noita ihmisiä »haaveilijoiksi» alentavassa mer- 
kityksessä? Minä sanon, että jos semmoisia 
haaveilijoita olisi enemmän maailmassa, ei olisi 
niin paljon kurjuutta, tietämättömyyttä ja tus- 
kaa ihmisten yhteiskunnallisissa ja valtiollisissa 
oloissa. Oh, »käytännöllisyydestä» ja »epäkäy- 
tännöllisyydestä» olisi paljonkin puhumista! 
Uusi aika ja uusi ihmiskunta tulee arvostele- 
maan niitä asioita uudella tavalla. [*Ote art 
Miten on luotava onnellinen yhteiskunta?] 1920: 
373—374, 

en ole mikään »käytännöllinen okkultismin» 
opettaja — — — Käytännöllinen okkultismini 
sisältyy niin muodoin Jeesuksen käskyihin ja 
hänen elämänoppiinsa, ks salatiede 1921:453— 
456, 

teosofian ja okkultismin varsinainen käytän- 
nöllinen työ.  ks yhteiskunta  1922:291, 

Niin, se olisi ollut käytännöllistä teosofiaa ja 
käytännöllistä salatiedettä, ks H. P. B. 1926:101, 

miten on käytännössä toteuttanut teosofista 
maailmankatsomusta, ks kesäkurssit 1926:180. 

Käännekohta ks myös P. E. II Käännekohta 
ks Vuosi 1905:219—220, 
Että lähestymme merkillistä käännekohtaa 

kansojen elämässä, todistaa uutteruus, millä 
nykyään puuhataan rauhanaatteen puolesta, 
ks rotukokous    1911:56, 
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Elämme paraikaa neljännessä kierroksessa ja 
neljännellä kiertotähdellä ja olemme hiljan — 
s.o. muutamia miljoonia vuosia sitten — kulke- 
neet »käännekohdan» ohi. ks Sai. Opin »Maail- 
mansynty»  1914:59, 1915:157, 

ks   planeetta    1918:191—192, 
Silloin tapahtui käännekohta, ks esperanto 

1919:89—90, 
Olen saapunut merkilliseen käännekohtaan 

elämässäni, ks R.-R 1920:340—348, P. E. II kään- 
nekohta  1924:124—125, 

Jeesus Kristuksen elämä ja kuolema muodos- 
tui käännekohdaksi ihmiskunnan historiassa, 
ks R-R-teosofia 1928:2. 

Käännyttämistyö. 
Kys. Jos kaikkein uskontojen alkuperä on 

jumalallinen ja kaikki vievät samaan päämää- 
rään, niinkuin teosofia opettaa, niin miksi sit- 
ten on järjestetty käännyttämistyötä toisesta 
uskonnosta toiseen? 

Vast. Käännyttämistyön panevat tietysti 
toimeen ne, jotka uskovat, että heidän oma us- 
kontonsa on ainoa tai ainakin korkein totuus, 
eivätkä suinkaan ne, jotka ajattelevat, että 
kaikki uskonnot ovat hyviä. Mutta kun muis- 
tamme, kuinka vähän tosi uskovaisia on maail- 
massa ja kuinka paljon on niitä, jotka eivät vä- 
litä korkeammista asioista ainakaan siinä muo- 
dossa kuin mitä heille heidän omassa uskonnos- 
saan tarjotaan, saatamme ehkä myöntää, että 
käännyttämistyöstä sittenkin voi olla hyötyä, 
kun se on vilpitöntä ja epäitsekästä. Moni n.s. 
kristitty voi saada herätyksensä kuullessaan 
Buddhasta ja buddhanopista tai vanhasta india- 
laisesta Vedanta-filosofiasta, —> puhumattakaan 
siitä, että Kristus voi tuoda lopullisen rauhan 
monen hindulaisen sielulle. Tietysti länsimaa- 
laiselle ei sovi tarjota buddhalaista taikauskoa, 
vaan Buddhan oppia, niinkuin ei itämaalainen- 
kaan saa tyydytystä kristillisen kirkon taika- 
uskoisista dogmeista, vaan ainoastaan Kristuk- 
sesta itsestään ja hänen opistaan. 1929:439, 
 

Kääntymys 
Paavali kääntymyksessään ks Paavali 1929: 

439—440, 
Kääntymys on moraalinen asia, ja kristinus- 

kossa puhutaan yhtämittaa kääntymyksestä, ks 
moraali   1930:94—95. 

Käärme on viisauden ja samalla himon ja 
uteliaisuuden vertauskuva, ks hyvä 1907:202, 

Häntäänsä pureva käärme on ikuisuuden ja 
absolutisen elämän vertauskuva  — — — Käär- 
me on myös viisauden symboli ks Salomonin 
sinetti 1907:251, 

silloin kärsimyksen ja tuskan kiemuroiva 
käärme muuttuu viisauden ikityyneksi käär- 
meeksi, joka itsensä pyrstöön puree, ks tunne 
1911:183, 

n.k. käärmetuli ks kundaliini   1914:93, 
Edelleen voimme nähdä käärmeen, jolla on 

kruunu päässä ja puhuu viisaita sanoja, kuva- 
ten korkeampaa minää, tai käärmeen, joka nos- 
tettiin korvessa ja paransi, tai sitten voimme 
nähdä sen käärmeen, joka puree itseään pyrs- 
töstä ja on ikuisuuden vertauskuva, ks Uni ja 
unennäkö  1924:300—301,  1928:170, 239. 

Köyhä,  köyhyys 
Eikö meidän päinvastoin pitäisi vanhuutta 

kunnioittaa ja köyhyyttä lieventää? ks Yksi- 
puolisuuden vaarat 1905:166, 

Köyhyys ei suinkaan ole haudantakaisen tai- 
vaan portin avain ks henki 1906:72, 

Kys. Kun köyhä vaikeroi kurjuuttaan, tuo- 
mitsee »järjestelmiä» ja Jumalaa, eiköhän hä- 
nen tuomitsemisensa ole epäoikeutettua? 

Vast. On tietysti, jos hän tietää itse olevansa 
syypää kurjuuteensa. Mutta muuten — miksei 
ihminen tuskassaan joskus saisi huutaa? 1911:47, 

Oli mielestäni köyhyyden todistus, ettei 
T. S:n seinien sisälle mahtunut erilaisia näkö- 
kantoja ja erilaisia opettajia seuraajineen: hen- 
kinen elämänvoima oli vähenemässä samassa 
määrin kuin sille piti etsiä rajoituksia ja opin- 
kappaleita; totuus viihtyi vapaudessa, ks R-R 
1920:241—247, 

Köyhyys taas on varsinaisesti fyysillisessä 
ruumiissa. Ulkonainen köyhyys on tulosta sen 
köyhyydestä. Köyhyys merkitsee sitä, ettemme 
tahdo toimia, käyttää tahtoamme, ks jättiläinen 
1929:146—147,   1930:295, 

Köyhyys ja kurjuus poistuu maailmasta, mi- 
käli se ulkonaisista olosuhteista on ollut riippu- 
vainen, ja tilalle astuu yleinen hyvinvointi. 
Köyhiä ja rikkaita ovat ainoastaan ne, jotka 
tahtovat sitä olla. ks Vesimies 1932:169—172, 
1934:254. 



Laakso, Rosa — 238 — Lagerborg,  Rolf 

L 

Laakso,   Rosa  1908:313,   1912:246. 
Lactantius, kirkkoisä ks rauha 1910:327, Kris- 

tinusko ja maailmanrauha 1927:392, 1929:189, 
muist. 

Ladysmith’istä 1925:256. 
Lafargue, Paul: L a i s k u u d e n  e v a n k e -  

liumi.   Suom. mukaelma. 
Omituinen kirja, helposti ja pian luettu, ja 

tavallaan herättävä. Tekijän mielestä kaikki 
yhteiskunnallinen kurjuus johtuu siitä työn- 
himosta, joka pitää työväenluokkaa vallassaan. 
Hän saarnaa sentähden »laiskuuden evankeliu- 
mia» ja siteeraa puolustuksekseen muutamia 
vanhan ajan filosofeja ja kirjailijoita, jotka ovat 
lausuneet halveksumisensa ruumiillista työtä 
kohtaan, jota tehdään rahasta. Tekijä antaa 
sydämeen käyviä esimerkkejä liikatyön ja liika- 
tuotannon turmiollisista seurauksista ja ihailee 
17 vuosisadan työmiehiä, jotka tekivät työtä ai- 
noastaan viitenä päivänä viikossa ja joilla oli 
»lepoaikaa voidakseen nauttia tämän maailman 
iloja, seurustellakseen, harjottaakseen kujeita 
ja pitääkseen pitoja laiskuuden suuren jumalan 
kunniaksi.»   (siv. 31) 

Useimmissa kohdissa olemme yhtä mieltä te- 
kijän kanssa, mutta ei itse pääkysymyksessä: 
emme ihaile h e n k i s t ä  l a i s k u u t t a .  Ke- 
hitys näkyy kyllä käyvän siihen suuntaan, että 
ruumiillisen työn määrä vähenee. Kauheata on 
meistäkin liikatyö ja liikatuotanto ja — turhien 
tavaroiden tuotanto. Mutta ruumiillinen lepo 
ei meistä ole samaa kuin henkinen laiskuus. 
Semmoinen elämä ei saa olla kenenkään järke- 
vän ihmisen ihanne. Vapaus ruumiillisesta työstä 
on oikeutettu ainoastaan silloin, kun työ on 
siirtynyt fyysilliseltä tasolta toiselle. Meidän 
päämäärämme on siis oleva asteettain suure- 
neva vapaus ruumiillisesta työstä, jotta meillä 
olisi yhä enemmän ja enemmän aikaa henkiseen 
toimintaan. Tämän käsitämme olevan aikamme 
pyrkimyksenä ja ihanteena eikä laiskuuden, 
mikä sana muuten peri vakavan kirjan nimenä 
tuntuukin pilanteolta.  1907:137. 

Lagerbielke, Lucie, Okkultinen kirjailijatar, 
nimim. Vi tus, ks tätä 1912:105—106, Blixt 
1921:613. 

Lagerborg, Rolf: »Uudenaikainen mystikko: 
Henri Bergson.» ks mystiikka 1914:98, 

Rolf L a g e r b o r g :  Fallet Sweden- 
b o r g i belysning af nyare undersökningar. 
H:fors, Söderström & C:o.   Smk. 15:—. 

On mieltäkiinnittävää todeta, että oppineetkin 
ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota sem- 
moisiin  sielutieteellisiin  ilmiöihin   kun  mediu- 
 

mismiin, selvänäköisyyteen, ihmeparannukseen 
j.n.e. Tosin heidän silmämääränsä ei vielä ole 
oppia, mitä kauneusarvoja ja kehitysmahdolli- 
suuksia ihmisen hengessä piilee, vaan pikem- 
min, mitä säiraaloisuuksia, luonnottomuuksia ja 
järjettömyyksiä inhimilliseen sieluun voi kät- 
keytyä. He eivät vielä etsi taivasta eivätkä 
nouse elysealaisille kentille; he tyytyvät mana- 
lan majoihin ja laskeutuvat haadeksen harha- 
sokkeloihin. Mutta heidän mielenkiintonsa on 
herännyt. 

Siitä on todistuksena yllämainittukin kirja- 
nen, jossa tohtori Rolf Laberborg, nojaten muu- 
tamiin ruotsalaisiin y.m. tieteellisiin Sweden- 
borg-tutkimuksiin, terävän älykkäällä ja hen- 
kevällä kynällään piirtää kuvan suuresta, kuu- 
luisasta ruotsinmaalaisesta näkijästä ja tietä- 
jästä, joka kuva epäilemättä syvästi hämmäs- 
tyttää Svedenborgin täkäläisiä ystäviä ja ihai- 
lijoita. Tekijä näet arvostelee Swedenborgia 
yksinomaan patologisena ilmiönä ja leimaa 
maailmankuulun viisaan vanhuksen sielullisesti 
sairaaksi ihmiseksi, jonka sielu, kadottaen mie- 
huusiän terveen järjen ja tullen uudestaan lap- 
selliseksi, vain säilytti loogillisen kirkkautensa 
ja kirjallisen kykynsä. Näkeekin usein, sanoo 
Lagerborg, metoodia mielisairaudessa! 

Tämä — salatieteelliseltä kannalta katsoen 
vaillinainen ja yksipuolinen — kuva Sweden- 
borgista on saatu n.s. psykoanalyyttista tutki- 
mustapaa noudattamalla. Professori Freudin 
keksimä nerokas psykoanalyyttinen metoodi 
vie epäilemättä oikeihin tuloksiin, — sitä ei ku- 
kaan salatieteilijä kieltäne. Havainnot ovat oi- 
keita ja johtopäätökset pitävät myös paikkansa 
— omalla rajoitetulla alallaan. Viimemainittu 
huomautus on salatieteilijän tärkeä lisäys taval- 
lisen tieteilijän psykologisiin johtopäätöksiin. 
Yliaistillisia ilmiöitä on mahdoton täysin ym- 
märtää, ellei oman elämänkokemuksensa perus- 
teella osaa ottaa lukuun sitä transendentaalista 
todellisuutta, joka kätkeytyy sekä personalli- 
sen sieluelämän että fyysillisesti näkyväisen 
maailman taakse. Mediumit varsinkin ovat — 
ainakin jonkun verran — sairaaloisia ilmiöitä; 
mutta nerokkaat ihmiset lähentelevät usein työ- 
tavoissaan mielisairaiden menettelyä, vaikkei 
silti kukaan ihminen rinnasta suurten luovien 
nerojen tuotteita hullujen ihmisten töherryk- 
siin. Samoin yliaistilliset ilmiöt todistavat pal- 
jon muuta kuin mediumein sairaaloisuutta.; itse 
asiassa yliaistilliset, mediumein aikaansaamat 
ilmiöt antavat meidän aavistaa, mitä ihmeelli- 
siä tekoja vastaavilla kyvyillä varustettu täy- 
sin terve, itsetietoinen ja hillitty ihminen voisi 
saada aikaan. 
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Salatiede tuntee ja tunnustaa näitä terveitä 
olevan olemassa. Se nimittää niitä mestareiksi, 
adepteiksi, mahaatmoiksi, tietäjiksi j.n.e. Jos 
emme niitä tunne, emme kykene oikein arvos- 
telemaan toisiakaan. Väärä raha on olemassa, 
sentähden että oikea on, sairaus, sentähden että 
on terveyttä, mediumistiset ilmiöt, sentähden 
että on maagillisia. 

Swedenborgilla oli luonnostaan mediumisti- 
nen rakenne. Hänen isänsäkin oli ollut näkijä, 
joka keskusteli »enkelein,» kanssa. Kun mediu- 
mismi Swedenborgissa puhkesi, alkoi hänellä 
hirmuinen kamppailu, sillä hän oli läpikäynyt 
aikansa korkeimman tieteellisen kouluutuksen. 
Mediumismi on yhteydessä sukupuoliolemuk- 
sen kanssa, ja ainoastaan siinä määrin kuin ih- 
minen voittaa sukupuolista luontoaan, hän pää- 
see mediumisminsa herraksi ja muuttaa mediu- 
mistisen kyvyn maagilliseksi. Swedenborgilla 
oli voimakas sukupuoliluonto — koska hän oli 
voimakas mediumikin — ja hän yritti parhaansa 
saavuttaakseen voiton alemman luontonsa yli. 
Itse hän päiväkirjoissaan kertoo taisteluistaan 
ja voitoistaan, ja suuret olivat hänen voittonsa 
ja saavutuksensa. Emme kykene arvostele- 
maan, kuinka pitkälle hän okkultisessa kehityk- 
sessään ennätti — mitään erehtymätöntä vii- 
sautta hän ei tietenkään saavuttanut, — mutta 
me voimme iloita siitä, että ihminen on ollut 
ja elänyt, joka on totuutta etsinyt ja totuuden 
Jumalaa ja jonka silmät aukenivat näkemään 
enemmän, kuin mitä tavallisille kuolevaisille 
on suotu. 

Oppineet herrat saavat mielellään leimata 
Swedenborgin y.m. tietäjät ja näkijät taikaus- 
koisiksi haaveilijoiksi, — vaikkapa sairaiksi 
sielultaan ja mieleltään. Jonkun ajan kuluttua 
oppineet muuttavat katsantokantansa, mutta 
»haaveilijat», ne muuttavat maailman. 1924:74 
—76. 

Lahja,   lahjoitus 
Kaikki ostetaan elämässä kalliisti, ei mitään 

anneta lahjaksi — paitsi itse elämä, ks jumala 
1910:81—83, 

Lahjojen pyytämistä itselleen en hyväksy 
muutakuin suurimmassa hädässä. Viittaukset ja 
toivomuksetkin semmoiseen suuntaan ovat 
»isästä itsekkyydestä» kotoisin, ks seurakunta 
1923:49, 

lahjojen  antaminen,  ks  joulu  1924:364. 
Lahjatili ks kustannustyö 
Lahkolaiskiihkoa 
Tämä ei ole lahkolaiskiihkoa, vaan päivän- 

selvä totuus, ks itsetunto 1911:3, 1914:311—312, 
lahkolaisuudesta vapaassa hengessä, ks teoso- 

fia art T. S:n tehtävä 1921:329—334. 
Lahore, ks India 1924:367. 
Lahti, kaupunki ks myös P. E. V Lahti 1905: 

50, 211, 1908:95, 189, 1910:48, 328, 395, 432, 1912: 
103, 304, 1913:461, 1918:19, 1926:32, 1927:161, 1930: 
133, 179. 

Lahti, Hanna    1934:194. 
Lahti,  Katri    1934:315. 
Lahti, Väinö, pianisti  1926:181, 304, 

P i a n i s t i V ä i n ö  L a h t i ,  monelle, monelle 
ruusuristiläiselle Helsingissä ja maaseudulla 
tuttu järjestömme jäsen, joka lukemattomia 
kertoja on luonut tunnelmaa kokouksiimme 
henkevällä ja vakavalla soitollaan, antoi syys- 
kuun 24 p:nä ensimäisen julkisen konserttinsa 
Yliopiston juhlasalissa Helsingissä. Hän sai 
iloita täydestä huoneesta ja kauttaaltaan kiittä- 
vistä arvosteluista. Harvoin onkin nuori ihmi- 
nen niin lahjakas, niin syvä, niin tietoinen ihan- 
teestaan ja niin ahkera kuin Väinö Lahti. Soi- 
ton haltiatar on valvonut hänen kätkyeensä 
ääressä ja taivaalliset gandharvat valmneet hä- 
net suosikikseen . . . Olkoon tämän Ruusu-Risti- 
lapsen kulku neron nousua ylängöille, jylhää ja 
yksinäistä, mutta voimakasta ja aurinkoista. To- 
teutukoot hänen nuoruutensa kauniit enteet, 
auttakoon hänen elämäntyönsä ihmisiä lähem- 
mäksi välitöntä totuuden tuntemista, niinkuin 
sävelten deevat auttavat puolestaan rehellistä 
työntekijää.  1928:286,   1930:206. 

Lainarahasto ks myös rahasto 
Taas on minulla ilo ilmottaa uuden rahaston 

perustamisesta. Eräs henkilö, joka tahtoo py- 
syä tuntemattomana, lahjotti kaksituhatta 
markkaa (Smk. 2,000:—) minun käytettäväkseni 
ehdolla, että sillä perustetaan T e o s o f i n e n  
L a i n a r a ha s t o -niminen rahasto, jota tois- 
taiseksi minä hoidan ja josta annetaan lainoja 
nuorille opiskelijoille, jotka aikovat työsken- 
nellä teosofisen aatteen hyväksi, sekä muihin- 
kin teosofisiin tarkotuksiin. Lahjottajan suos- 
tumuksella olen koko summan luvannut eräälle 
nuorelle teosofille, joka opintoja harjottaa ja 
joka siis on ensimäinen lainanottaja Teosofi- 
sesta Lainarahastosta. 

Tähän rahastoon otan mielelläni vastaan lah- 
jotuksia, jos jonkun mieli tekee sitä avustaa. 
Muuten tässä rahastossa ei nyt ole rahoja muu- 
tamaan  vuoteen.    1913:7. 

Laine, herra 1911:179. 
Laiskuus 
L a i s k u u d e n  e v a n k e l i u m i ,  kirj. La- 

fargue, Paul ks tätä 1907:137, 
Miksi ihminen, jolla olisi tilaisuutta kehitty- 

mään henkisesti, usein laiskuudesta tai välin- 
pitämättömyydestä tai muusta syystä laiminlyö 
tilaisuutensa? ks mielenvikaisuus  1907:134, 

mutta laiskuus ja epäusko ja henkinen kyl- 
myys on kuin synti pyhää henkeä vastaan, ks 
veljeys 1909:206—208, 

siveelliseen laiskuuteen ks teosofia art T. S. 
ja veljeysaate   1916:318, 

inhoomaan laiskuutta   ks aseet   1918:165, 
Kuinka monta houkutusta laiskuuteen ja it- 

sekkyyteen on matkalla, kuinka monta viehät- 
tävää nautinnon  näkyä!  ks teosofia  1926:6—10. 

saa laiskurit puolelleen ks Kristus 1929:138— 
141, 

Eikä kulttuuri suinkaan ole syntynyt laisku- 
rien toimesta ks Tolstoin opin teosofia 1934: 
335—336. 

Laitinen,  Ester laulajatar 1921:319—320. 
Laitinen, Hilma 1917:483. 
Laitinen, John 1905:119, 1906:27, 165. 
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Laivo,  J.  1908:380. 
Lajula, Osmo: V a l k a m a n  p e r h e .  V. Ko- 

sosen kustannuksella. Synkkä, mutta mieleen- 
painuva kuvaus siitä sisäisestä epätoivosta ja 
ulkonaisesta onnettomuudesta, joka seuraa so- 
keaa aistillisuutta sukupuolielämän alalla ja sen 
pyörteihin heittäytymistä.  1908:180. 

Laki, ks myös hallitus 
ks karma 1908:332—337, 
Jos joku ihmisryhmä — kansa — sanoisi mi- 

nulle: laadi nyt laki, jolla’ onnellistuttaisit 
meitä, en luultavasti uskaltaisi täyttää heidän 
pyyntöään, sillä en usko lakien voimaan positii- 
visessa merkityksessä. 

Mutta eräs asia on, jota mielelläni soisin, että 
kaikki ihmiset oppisivat, jos kohta se varmasti 
ei kävisi päinsä lainsäädännön avulla, ja se asia 
on: mietiskely eli hiljaisena olo. 

Yhteiskunnallisessa järjestyksessä sunnuntai 
on asetettu sitä varten. Mutta sunnuntain alku- 
peräinen tarkoitus on elämän hyörinässä ja pyö- 
rinässä unohtunut. Sitä paitsi se ei mietiskelyn 
kannalta vastaa tarkoitustaan, sillä kukaan ta- 
vallinen ihminen ei kykene käyttämään koko- 
naista  päivää  hiljaiseen mietiskelyyn. 

Pitäisi olla joka päivä määrätty tunti sitä 
varten. Pitäisi yhteiskunnalliseen elämään 
juurtaa semmoinen tapa, että tunti päivässä olisi 
omistettu hengen asioille, ei »henkiselle työlle» 
ulkonaisessa merkityksessä, vaan mietiskelylle, 
hiljaisuuden äänen kuuntelemiselle. 

Me ihmiset puuhaamme päivät umpeen ruu- 
miillisen elämän hyväksi. Miksikä emme omis- 
taisi jonkun hetken sielullemme? Miksi emme 
ajattelisi niitä asioita, jotka ylhäältä ovat? 
Miksi emme kääntäisi mieliämme Jumalan puo- 
leen? Olemmeko siis itse luoneet tämän maail- 
man? Eikö ole mitään olemassa meidän yläpuo- 
lellamme? 

Niin, ei sovi ryhtyä perustelemaan mietiskely- 
hetken tarvetta. Useimmat ihmiset ehkä nau- 
raisivat. Saahan sitä laiskotella muutenkin. 
Mutta olen vakuutettu siitä, että monet sem- 
moisesta keksinnöstä iloitsisivatkin. Monet, joita 
elämän pikku puuhat painavat ja raskauttavat, 
niin ettei heillä koskaan riitä aikaa hiljaana 
oloon, he varmaan olisivat kiitollisia, jos elämä 
olisi niin järjestetty yhteiskunnassa, että jokin 
hetki päivässä olisi pyhä. Ei vain ruokatunnit 
eikä yön lepo — vaan yleinen tapa kääntyä si- 
säänpäin. 

Mutta tämä on utopiaa. Maailma ei ole vielä 
siihen kypsä. 

Ja kuitenkin tulee joskus aika, jolloin Juma- 
laan, enkeleihin, näkymättömään maailmaan 
uskotaan — uskotaan sieluun ja kuolemattomuu- 
teen, ei sen nojalla, mitä puhutaan ja opete- 
taan, vaan sen takia, että niistä tiedetään ja 
niitä nähdään. 

Silloin myös rukoillaan ja mietiskellään. 1923: 
368—370, 

»laillinen»  ks apostolit  1924:246—247, 
Vapaus seuraa lain täyttymystä, ja rakkaus 

on suurinta vapautta, niinkuin se on korkeinta 
lakia, ks vesimies 1932:170—172. 

Lakko 
kirjaltajain lakko,   ks kirjallisuus  1911:2,  82, 

Kirjaltajain ikävä lakko yhä jatkuu. Kerran 
käytiin luonani varta vasten kysymässä, mille 
kannalle Teosofinen Seura asettuu lakon suh- 
teen. Vastasin empimättä, että Teosofinen 
Seura ei asetu millekään kannalle. T. S. on aat- 
teellinen seura eikä sekotu yhteiskunnalliseen 
enemmän kuin valtiolliseen politiikkaan. Ei kel- 
lään T. S:n jäsenellä ole oikeutta sekottaa Seu- 
raa puoluekysymyksiin. 

»Olkoon», vastasivat vieraani, »mutta teosofeja 
on opittu pitämään oikeutta harrastavina ihmi- 
sinä.» 

»Se on toinen asia. Teosofit toivovat kaikille 
oikeutta ja kaikkea hyvää, sen uskon.» 

»Ovatko siis teosofit yksityisinä ihmisinä lak- 
kolaisten puolella?» 

»Suokaa anteeksi, etten voi vastata teosofein 
puolesta. En ole tiedustellut kaikkien mieli- 
pidettä. Voin puhua ainoastaan omasta puo- 
lestani». 

»Mikä  on teidän  kantanne?» 
»Noo ... te tiedätte, että minä yleensä suosin 

työväkeä. Mutta mitä erityisesti tulee tähän 
kysymykseen, en ole vielä aivan selvillä. Sano- 
kaa minulle lyhyesti mitä lakkolaiset tahto- 
vat?» 

»Pääasiallisesti vaadimme hieman korkeam- 
paa minimipalkkaa, sillä tahdomme turvata 
heikompia jäseniämme. Etevät työntekijät py- 
syvät vanhoissa palkoissaan, mutta huonommat 
pääsevät hieman paremmille.» 

»Tuo ajatus on kaunis, ja jokaisella ihmisellä 
ja ihmisryhmällä on täysi oikeus laillisin kei- 
noin koettaa parantaa asemaansa. Siinä suh- 
teessa olen siis teidän puolellanne. Mutta sa- 
nokaa minulle, ettekö nimitä niitä lakonrikku- 
reiksi, jotka nyt tekevät kirjapainoissa työtä, 
vaikkeivät he liittoonne kuulukaan?» 

»Nimitämme, sillä hehän, käyttäen olosuhteita 
hyväkseen, anastavat itselleen toisen työn ja 
ammatin.» 

»Siinä suhteessa katselette asioita yksipuoli- 
sesti mielestäni. Te unohdatte yleisön koko- 
naan. Kirjaltajat tekevät lakon — se on hei- 
dän oikeutensa — mutta pitääkö yleisön kär- 
siä heidän tähtensä, pitääkö työn kärsiä? Pie- 
nen ihmisryhmän tähdenkö suuri yleisö jäisi 
ilman sanomalehtiään, ilman aikakauskirjojaan? 
Se olisi tyranniaa, mahdotonta sortoa. Te näette 
itse, että todellinen elämä ei sitä suvaitse. Mei- 
dän — yleisön — täytyy saada lehtemme. Se 
on vaatimuksemme. Jos työntekijät ja työn- 
antajat ovat jossain suhteessa eri mieltä, on hei- 
dän sovittava keskenään — ainakaan eivät saa 
asettaa niin, että yleisö jää kärsimään, sillä mo- 
lemmat ovat yleisön palveluksessa. Sentähden 
käy niinkuin nyt: ilmaantuu »rikkureita», kun- 
nes tapahtuu sovinto.    Ymmärrättehän tämän?» 

Kun vieraani olivat poistuneet, ajattelin ase- 
maa. He olivat muun muassa sanoneet, että va- 
paassa kilpailussa paremmat työntekijät joutui- 
vat elämään huonompien kustannuksella, riis- 
täen näiltä leivän. Miksei, ajattelin nyt, voisi 
yhtä hyvin sanoa, että tarkoin järjestetyssä 
työssä huonommat, s.o. laiskemmat ja vähem- 
män taitavat työmiehet joutuvat elämään pa- 
rempien kustannuksella, koska he näiltä riis- 
tävät   suuremman    ansion   mahdollisuuden? . . .
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Niin, tämä on kokonainen yhteiskunnallinen ky- 
symys eikä helposti ratkaistavissa. Yhteiskun- 
nan tulisi pitää huolta kaikkien jäsentensä toi- 
meentulosta, mutta samalla olla sortamatta yh- 
denkään yksilön vapautta. Niin pitäisi ainakin 
olla hyvin järjestetyssä yhteiskunnassa! Ja lo- 
pulta lohdutin itseni sillä, että tulevaisuuden 
viisas yhteiskunta kyllä ottaa huomioon molem- 
mat asianhaarat. . .    1911:54—55, 

Vuosi 1911 on pian kulunut umpeen. Tietäjä 
on taas astunut taipaleen edemmä elämänsä 
tiellä, ja katsahtaessaan taaksepäin kulunutta 
vuositaivalta, täytyy sen myöntää että 1911 al- 
koi huonoilla enteillä kirjallisessa maailmassa: 
suurella kirjaltajain lakolla. Kolme kuukautta 
kestävä lakko sai paljon epäjärjestystä ja sään- 
nöttömyyttä aikaan aikakauskirjojen ilmestymi- 
sessä. Tietäjä tosin ilmestyi — ontuvana ja 
huonosti puettuna. — mutta kuinka sen olisi 
käynyt, jos ystävät ja lukijat olisivat sen unoh- 
taneet ja sille selkänsä kääntäneet? Sydämes- 
tään Tietäjä kiittää kaikkia suosij oitaan, s.o. 
kaikkia tilaajiaan ja asiamiehiään, sillä heidän 
ansiota on, että taas ollaan onnellisesti väli- 
matkan päässä. Riittäköön heidän intonsa eteen- 
kinpäin! Tietäjä on nyt vielä suuremman kan- 
natuksen tarpeessa, kun se ensi vuonna laajen- 
taa toimintaansa. 

Onnellista joulua kaikille!   1911:352. 
Lama, Dalai Lama ja Tashi Lama ks Adepti- 
ihminen  paavina  1907:204. 
ks Cleather 1928:253, 

Lamballe, prinsessa ks Cagliostro  1916:12—14. 
Lammas    ks Kristus    1908:185, 
Erotus teurastetun lampaan ja ristiinnaulitun 

välillä on vain laajuudessa, ei laadussa, ks 
sijaissovitusoppi  1913:99—100, 

ks lapsi  1933:177. 
Lammin kartano ks Lönnrot, Elias 1915:316 

—318. 
Lampen, Ernst ks Raamatun opetus kouluis- 

samme.   1906:182—183. 
Landtman, Gunnar: The o r i g i n  of 

p r i e s t h o o d .      (Pappiuden  synty). 
Kerrankin väitöskirja, joka käsittelee mieltä- 

kiinnittävää ainetta ja tutkii asioita, jotka saat- 
tavat huvittaa suurta, tieteellisen pyhätön ulko- 
puolella elävää yleisöä! Olisihan ollut suo- 
tava, että tekijä olisi kirjottanut kirjansa »pap- 
piuden synnystä» esim. suomenkielellä, niin hä- 
nen työstään olisi ollut hyötyä sillekin kansalle, 
jonka lapsena hän on syntynyt ja kasvanut; 
mutta ehkä hänen aikomuksensa vielä onkin 
julkaista se kotimaisella ja vähemmin oppi- 
neella kielellä. 

Kaikki ne, jotka luulevat, että pappius, kirkko, 
jumalanpalvelus ja muut uskonnolliset käsit- 
teet ovat saneet alkunsa kristinuskosta, huo- 
maavat selvästi tätä kirjaa lukiessaan, että kris- 
tillinen papisto ja kristillinen jumalanpalvelus 
vain ovat yhtä lajia papistoa ja jumalanpalve- 
lusta. Kaikilla kansoilla — alhaisimmallakin 
kehitysasteella — on ollut ja on uskontonsa, 
juhlamenonsa ja papistonsa, ja kristinuskon 
muodollinen puoli on yhtä paljon »pakanuutta» 
kuin neekerein noituus ja vanhojen suomalais- 
 

ten loihtiminen. Sillä ihmiskuntaa elähyttää 
aina ja kaikkialla yksi ja sama usko, yksi ja 
sama henkinen pyrkimys: usko näkymättömiin 
— Jumalaan ja salaisiin voimiin — ja pyrkimys 
tämän näkymättömän yhteyteen. Lukuisilla esi- 
merkeillä kirjan tekijä osottaa, että sivistymät- 
tömilläkin kansoilla on selvä käsitys siitä, että 
pappi on ainoastaan semmoinen ihminen, joka 
on likeisemmässä yhteydessä näkymättömän 
maailman kanssa, jolla siis on enemmän tietoa 
kuin muilla ihmisillä. Tästä olisi kristityllä pa- 
pistolla paljon oppimista. He puhuvat ja saar- 
naavat Jumalasta ja salatuista asioista, mutta 
uskaltaako monikaan heistä väittää tuntevansa 
Jumalaa lähemmin ja tietävänsä salatuista 
enemmän kuin kristillinen seurakunta yli- 
päänsä? Villikansatkin ovat meitä edempänä 
tässä suhteessa, sillä heidän pappinsa (kutsutta- 
koon häntä shamaniksi tai noidaksi tai vel- 
hoksi) velvollisuus on näyttää, että hän osaa 
seurustella henkien ja näkymättömien olentojen 
kanssa. 

Kirjan tekijä katsoo asioita kuitenkin toiselta 
kannalta kuin esim. teosofi. Vaikka hän säilyt- 
tää tieteellisen tasapuolisuutensa pysymällä tuo- 
mitsematta kaikkea pappiutta, jumalanpalve- 
lusta, noituutta j.n.e, suoranaiseksi humbugiksi, 
näkyy kuitenkin, että tekijän oma kanta on ma- 
terialismiin ja skeptisismiin kallistuva, jonka 
tähden hän ei läheskään ole osannut aineestaan 
tehdä sitä jaloa vertailevaa uskontotieteen 
(comparative religion, not comparative my- 
thology), toisin sanoen teosofian puolustusta, 
joksi se mainiosti kelpaa. Sillä kirjailija, joka 
ottaa tutkiakseen uskonnon ja salaisten tietei- 
den alalle kuuluvia asioita, hän ei saisi olla ma- 
terialisti, s.o. niillä aloilla käytännöllisesti oppi- 
maton, joka lukee kirjoja ja kertomuksia nä- 
kemättä muuta kuin puustaimen; vaan hänen 
pitäisi olla käytännöllisesti oppinut ja sivisty- 
nyt sekä uskonnollisen tunne-elämän että sala- 
tieteellisten tutkimusten ja praktiliiscn magian 
alalla.    1906:91. 

Lankeemus 
ks Kaita tie 1907:57—61, 
Mikä on yksityisen ihmisen lankeemus ja 

miksi hän lankee? ks veljeys art Onko veljeys- 
aate  toteutettavissa?   1907:97—99, sama  1918:184, 

lankeemus unohdetaan ks veljeys 1909:206— 
208, 

Saamalla ihmisen lankeamaan, he saavat hä- 
net kokemaan ja kokemuksesta viisastumaan, 
ks kiusaus 1910:223, 

lankeemuksistaan ja kompastuksistaan hän 
oppii ja viisastuu,  ks opettaja  1912:310—311, 

lankeemisen vaarasta ks kynnyksenvartija 
1914:191, 

Uskonnot eivät ole väärässä puhuessaan »lan- 
genneista enkeleistä» ks Valon ja varjon veljet 
1922:104—105, 

Mutta lankeemuksen jälestä voidaan nousta. 
Jokainen lankeemus on askel nousuun päin, 
kun tahto on hyvä.   ks joulu 1927:377—379. 

E n k e l e i n   l a n k e e m u s  ks P.  E.  XII 
Laotse 
Taoismin perustaja oli L a o t s e  niminen vii- 

sas, joka eli samaan aikaan kuin Konfutsekin,
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siis seitsemännellä vuosisadalla ennen Kris- 
tusta. 

Laotsen elämänvaiheita ei tarkoin tunneta. 
Hänestä tiedetään ks Tao-Te-King 1907:9^-10, 
75, täydellisyys    1907:165, 

ks Uusi Opettaja    1909 joulul: 11—12. 
Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918:233— 

235, 
Laotsen opetukset ja ohjesäännöt ks salatiede 

1921:453—456, 
Sentähden Laotse — — — y.m. y.m. yhä elä- 

vät ja toimivat, ks teosofia 1926:8—10, Vuori- 
saarna 1927:86—88, 

Lao-tse merkitsee »vanha lapsi», joka on erin- 
omaisen kaunis nimi. 1928:82—84, ks uni 1929: 
229,   1934:297—299. 

Laplace 
niin olen jättänyt mainitsematta, että »Salai- 

nen Oppi,, ei ollenkaan .hyväksy tätä. n.k 
Laplace’n teoriaa, ks P. E. XII Enkelein lan- 
keemus  1907:250,  1922:168. 

Lappalaiset ks taide  1919:323—325,   1928:34. 
Lapsi, lapsuus, Lasten Osasto [*sis. Kir- 

j e i t ä  E e r o l l e  sekä L a s t e n  k y s y m y k -  
siä ja T i e t ä j ä - s e d ä n v a s t a u k s i a ]  
ks myös Lootuskoulut. 

P.  E:n lapsuus ks P. E. III 
jolloin viattomat lapsensielut saavat kuulla 

elämän suurista totuuksista ks kustannustyö 
1906:87, 

Kys. Vaikuttaako toisin ajattelevain aja- 
tukset ihmisen — erittäinkin lapsen — kehityk- 
seen ehkäisevästi? Esim. jos vanhemmat koet- 
tavat kasvattaa lastansa oman elämänvakau- 
muksensa hengessä eikä kristilliskirkollisten 
sääntöjen mukaan, niin onko läheisten, esim. 
isoäidin y.m., jotka lasta myös hellivät, hartaat 
vastakkaiset toiveet ja ajatukset vaikuttavia, 
ja kuinka  suuressa määrässä? 

Vast. Tietysti kaikki ajatukset vaikuttavat 
ja etenkin lapsen herkkään ajatusruumiiseen. 
Niiden vaikutusvoima riippuu siitä, kuinka itse- 
tietoisia, keskitettyjä ja lujapiirteisiä ovat. Lap- 
set ovat sangen alttiita äänettömille ajatuksille 
ja teoissa näkyville esimerkeille. Viisaat van- 
hemmat panevat sentähden yhtä paljon painoa 
ajatuksilleen ja käytökselleen kuin konsanaan 
sanoilleen. Pääasia on, että heillä on lastensa 
luottamus ja rakkaus; sillä se, jota lapsi rakas- 
taa ja johon hän luottaa, se tietämättäänkin vai- 
kuttaa lapsen sielunelämään.  1906:204, 

ks Puhtauden ihanne   1906:226—228, 
ihmiskunnan  — — — lapsuusaika on ohi, nyt 

ks Kaita tie 1907:57—61, Lähde, V.  1907:80, 
Lapsi, joka muutenkin elää osaksi astrali- 

tajunnassaan, näkee vilaukselta taivaallisen au- 
tuuden kuollessaan, ks astraali 1907:140, kun- 
nioitus   1907:140,  209, 

Tavallisesti pienen lapsen kuolema ei tuota 
sille mitään kärsimystä, koska sen tajunta vielä 
on toisella tasolla,  ks karma  1908:59, 

Kun ihminen vaeltelee lapsuutensa ja viatto- 
muutensa paratiisissa, silloin hän ei tiedä hy- 
västä eikä pahasta, ks Kielletty hedelmä 1908: 
97—99, jälleensynt.  1908:184, 

Lasten ja nuorukaisten kiihottunut ja ennen- 

aikainen   sukupuolivietti   on   ks   Palomaa,    V. 
1908:249,   ajatus   1908:312, 

L a s t e n  1 o o t o s r y h m ä. ks lootuskoulu 
1908:382—383,  384, 

Ei lapsen viattomuutta voi kutsua jumalalli- 
seksi; se on luonnollinen kauneus, joka haih- 
tuu elämän taipaleella. Jos ihmissielu »luomis- 
päivänä» on lapsen kaltainen, on ilmiö luon- 
nollinen, mutta ei jumalallinen, ks kehitys 1909: 
105—106. 

T i e t ä j ä  ja l a p s e t .  Kauan on toimitus 
ajatellut, mitä Tietäjä voisi tehdä lasten hy- 
väksi. Nyt olemme päättäneet joka numerossa 
omistaa sivun tai pari lapsille. »Tietäjä-setä» 
tulee kirjeissä Eerolle puhumaan teosofisista 
asioista ja vastaamaan lasten kysymyksiin. Ke- 
hotamme nyt tässä kaikkia lapsia, jotka niin ha- 
luavat, kirjottamaan kirjeitä ja tekemään ky- 
symyksiä »Tietäjä-sedälle». Maaliskuun nume- 
rossa alkaa lasten osasto ja lasten omista kir- 
jeistä julkaistaan otteita mikäli tila myöntää. 
Tähän osastoon ottavat osaa korkeintaan kuusi- 
toistavuotiaat. »Tietäjä-sedän» osote on: »Tie- 
täjä-setä», Tietäjän toimitus, Helsinki. 1909: 
70—71, 

LASTEN OSASTO. 
K i r j e   E e r o l l e .  

Rakas Eero. — Hämmästyisit varmaan suu- 
resti, jos kysyisin sinulta, oletko elävä vai kuol- 
lut. »Elävä tietysti», sinä vastaisit, ja niinhän 
se onkin. Mutta jos nyt kysyisin sinul+a, mikä 
on ero elävän ja kuolleen lapsen välillä, niin 
osaatko selittää? Eräs pikku poika sanoi ker- 
ran, että »kun hänen veljensä oli kuollut, niin 
se ei enää hengittänyt eikä puhunut eikä liik- 
kunut, vaan makasi aivan hiljaa ja vietiin pois 
hautaan». Sekö sinunkin mielestäsi on ero elä- 
vän ja kuolleen välillä? Elävä leikkii ja tans- 
sii ja puhuu ja on iloinen, kuollut makaa hil- 
jaa ja viedään hautaan? Niinkö? Ei, sillä sinä 
olet kuullut äidiltäsi, että vaikka ruumis on 
kuollut,  niin  sielu  elää? 

Mitä tämä nyt merkitsee? Mikä on sielu ja 
missä se on? Sinä tiedät mikä on ruumiisi: 
kädet ja jalat, pää ja vartalo, silmät ja suu j.n.e. 
Mutta mikä on sielusi! Sinä itse olet sielu. 
Sinä itse et ole vain ruumis. Ruumis on sinun 
omasi, mutta sinä olet itse sielu. Sinä ajatte- 
let ja puhut ja olet iloinen ja olet joskus paha- 
kin — tämä on sielua. Ruumiin avulla näytät, 
mitä ajatuksia ja mitä haluja ja toivomuksia 
sinussa  milloinkin  on. 

Kun kuolet, heität ruumiin, mutta itse olet 
jälellä. Miksi kuolet? Siksi, että ruumiisi on 
elänyt aikansa, tullut huonoksi ja kelpaamatto- 
maksi joko sairauden tai muun takia. Sinä hei- 
tät ruumiin niinkuin jätät takin, jota et enää 
voi käyttää. 

Oletko siis kuollut sillä tavalla, ettei sinua 
enää ole? Ei suinkaan. Et sinä oikeastaan ole- 
kaan kuollut. Elävä olet ja paljon elävämpi 
vielä kuin nyt. 

Mutta missä sinä silloin olet? Olet erittäin 
kauniissa maassa. Kun lapsi kuolee, sitten hän 
vasta saa oikein iloita ja olla onnellinen. Hä- 
nellä on niin kevyt ja mieluisa ruumis — niin, 
älä    ajattele,    että  kuollut  on  ilman  ruumista.
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Hänellä on paljon hienompi ruumis kuin tämä 
nyt näkyväinen ruumiimme, jota kutsutaan 
fyysilliseksi ruumiiksi. Jos kysyt äidiltä, saat 
tietää, että kuolleen ruumista kutsutaan astrali- 
ruumiiksi. Tämä astraliruumis on kevyt ja 
mieluisa lapsilla. Lapset leikkivät yhdessä suu- 
rilla kentillä ja sitten he käyvät koulua ja oppi- 
vat paljon hyvää. Niin, semmoista on kuolleit- 
ten valtakunnassa. 

Oletko sinä sitten siellä aina? Et. Tiedäthän, 
mitä tapahtuu. Jonkun ajan kuluttua synnyt 
taas maan päälle. Jätät taivaan ja tulet tänne, 
saat silloin uuden karkean fyysillisen ruumiin. 
Mitä varten? Sitä varten, että tämä elämä 
tässä näkyväisessä maailmassa on myös ihana. 
Tässä voi niin paljon oppia. Tässä voi oppia 
kärsimään ja olemaan hyvä toisille. Sitä var- 
ten me tänne tulemmekin, että oppisimme oi- 
kein hyviksi ja totuutta rakastaviksi ja lem- 
peiksi. 

Luuletko, että olet täällä maan päällä nyt en- 
simäistä kertaa? Et ole, sen on äitisi sinulle 
selittänyt. En minäkään ole. Monta kertaa 
olemme täällä ennen olleet ja monta kertaa 
tänne vielä tulemme, kunnes lopulta osaamme 
kaikkia rakastaa ja tiedämme kaiken totuuden. 
Meidän elämämme on vaihtelu »elämän» ja 
»kuoleman» välillä: milloin olemme kuolleitten 
taivasmaailmassa, milloin taas maan päällä. 
Koskaan emme ole kuolleita sillä tavalla, ettei 
meitä olisi ollenkaan. Aina olemme ja elämme. 
Kas niin, Eeroseni. 

T i e t ä j ä - s e t ä .     1909:98—99, 
LASTEN KYSYMYKSIÄ  JA  TIETÄJÄ- 

SEDÄN VASTAUKSIA. 
1. Onko Jeesus nyt viisaampi kuin Jeesuk- 

sena ollessaan? Onko Jeesus perustanut Teo- 
sofisen Seuran? Aili H. — V a s t a u s .  Jee- 
sus on viisaampi, hän on nyt korkea loistava 
Mestari, jonka sydän rakastaa meitä sanomatto- 
masti. Hän ei ole perustanut Teosofista Seu- 
raa, mutta hän auttaa sitä, sillä hän toivoo, että 
Teosofinen Seura vaikuttaa hyvää kristikun- 
nassa. Teosofisen Seuran perustajat tässä nä- 
kyväisessä maailmassa olivat rouva Helena 
Blavatsky ja eversti Henry S. Olcott. Heidän 
takanaan seisoi kuitenkin kaksi mestaria, jotka 
kuuluvat samaan Pyhään Veljeskuntaan kuin 
Jeesus. 

2. Milloinka ihmisen ei enää tarvitse ruu- 
mistua? Onko kaikki tähdet, joita me silmillä 
näemme, maailmoita, kun ei maantieteessä seiso 
eikä koulussa opeteta muuta kuin tästä yhdestä 
maapallosta? L a i n a  H. — V a s t a u s .  Kun 
ihminen on päässyt täydelliseksi Mestariksi, 
semmoiseksi kuin Jeesus esimerkiksi, silloin 
hänen ei enää tarvitse ruumistua itsensä täh- 
den. Mutta silloin hän voi ruumistua auttaak- 
seen muita ihmisiä, opettaakseen heitä ja pal- 
vellakseen heitä. Jos katselet tähtiä taivaalla, 
huomaat että useimmat tuikkivat, mutta muu- 
tamat loistavat tuikkimatta. Nämä, jotka eivät 
tuiki, ovat kiertotähtiä meidän aurinkokunnas- 
samme. Ne kulkevat auringon ympäri niin- 
kuin maapallo. Niissä on elämää samoinkuin 
meidän maapallollamme.    Ne tähdet taas, jotka 
 

tuikkivat, ovat aurinkoja — suuria aurinkoja, 
vaikka ovat niin kaukana, että näyttävät pie- 
niltä. Kaikkien näiden aurinkojen ympäri 
kiertää maapallon kaltaisia tähtiä. Näissä täh- 
dissä on elämää. Näin opettavat viisaat, ja 
vaikkemme itse voi niissä tähdissä käydä, us- 
komme mielellämme Viisaitten sanoihin, sillä 
kuinka Jumalan ihana maailma olisi missään 
paikassa ilman elämää? Kaikkialla sykkii suuri 
sydän, koko avaruus on täynnä eläviä olentoja. 
1909:100. 

LASTEN  OSASTO. 
K i r j e  E e r o l l e .  

Eräältä pieneltä pojalta kysyttiin kerran: 
»missä on Jumala?» ja hänelle luvattiin appel- 
siini, jos hän osaisi vastata kysymykseen. Tie- 
dätkö,  mitä hän  sanoi? 

Kuinka sinä, Eero, olisit vastannut? Olisitko 
sanonut: Jumala asuu taivaassa? Ja kun sitten 
sinulta olisi kysytty, missä taivas on, olisitko 
vastannut, että taivas on tuolla kaukana pilvien 
takana, missä aurinko paistaa ja tähdet tuikki- 
vat?   Olisitko niin  vastannut? 

Kukaties. Mutta arvaappa. mitä tuo pieni 
poika sanoi! Näin hän vastasi sille, joka hä- 
neltä kysyi,   missä Jumala oli: 

»Minä annan sinulle vaikka kaksi appelsiinia, 
jos sanot minulle, missä Jumala ei ole.» 

Näin tuo näppärä pikku poika sanoi ja mitä 
hän sillä tarkotti? Tietysti että ei ole sem- 
moista paikkaa, missä Jumala ei olisi, siis, että 
Jumala  on joka paikassa, on kaikkialla. 

Kumpi teistä nyt on oikeassa? Sinä. Eero. 
joka sanot, että Jumala on taivaissa, vaiko hän, 
joka sanoi,  että  Jumala on kaikkialla? 

Nyt varmaan otaksut, että minä sanon sinulle: 
»pikku poika oli oikeassa ja sinä olet väärässä.» 
Etkö   niin  otaksunut? 

Mutta minäpä sanonkin: te olette kumpikin 
oikeassa. 

Pikku poika väitti, että Jumala on kaikkialla. 
Se on totta. Joka paikassa on Jumala. Jumala 
on joka kivessä, joka kukassa, joka eläimessä, 
joka ihmisessä. Jumala on ilmassa, Jumala on 
vedessä, Jumala on maassa, Jumala on tulessa. 
Tämä on kaikki totta. Joka enkelissä on Ju- 
mala ja joka pienessä luonnon hengessä ja hal- 
tijassa ja tontussa. Se on totta, ja sentähden 
kaikki on pyhää. Koko elämä on pyhä. Mitä 
se merkitsee? Se merkitsee, että me emme saa 
olla pahoja ketään kohtaan, ei kukkia, ei koiria, 
ei kissoja, ei kärpäsiä, ei tovereita, ei isää, ei 
äitiä, ei siskoja, ei ketään kohtaan. Sillä kaikki 
on pyhää,   Jumala on kaikkialla. 

Mutta myös on totta, että Jumala on tai- 
vaissa. Sinä vain teit pienen erehdyksen, Eero, 
kun sanoit, että taivas on tuolla kaukana pil- 
vien takana. Sinä erehdyit, sillä missä taivas 
on? 

Ajattele: Jumala on taivaassa, taivas on Ju- 
malan asunto, ja Jumala on kaikkialla. Missä 
siis taivas on? 

Nyt osaat vastata: »taivas on kaikkialla». 
Niin, taivas on kaikkialla. 

Mutta kuinka se on mahdollista? Ethän sinä 
näe taivasta kaikkialla! Taivashan vaan on tuo 
sininen laki, jossa illalla tähdet  tuikkivat.
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Niin, se on ulkonainen taivas. Se on avaruus. 
Sininen, jonka näet, on meidän ilmapiirimme. 
Tähdet ovat toisia maailmoita. Se mitä tai- 
vaaksi kutsut on avaruus, suuri, suuri tyhjä 
avaruus. Ei siellä ole mitään näkyväistä tai- 
vasta eikä siellä kukaan Jumala  istu. 

Ja kuitenkin Jumala on sielläkin, koska Ju- 
mala on kaikkialla. Ja taivaskin on siellä, 
koska taivas on kaikkialla. Mutta missä se tai- 
vas on?   Ja  missä   on Jumala? 

Nyt osaat vastata: »taivas on näkymätön, tai- 
vasta emme näe ruumiimme silmillä. Jumala 
asuu näkymättömässä — ja näkymätön on kaik- 
kialla.» 

Siinä se nyt on. 
Kun katselet sinivuokkoa, niin tiedät että 

Jumala on siinä. Mutta näetkö Jumalan? Et 
näe, sillä Hän on näkymättömässä taivaassa, 
Hän on kukan salainen  elämä. 

Ja sama on ihmisen laita. Sinussakin, Eero, 
on Jumala näkymättömänä. Jos tahdot Jumalaa 
nähdä, täytyy sinun nähdä Häntä omassa näky- 
mättömässä itsessäsi, oman henkesi taivaassa. 
Ja niin on ihmisen laita, että ihminen voi päästä 
Jumalan tuntoon. Muistathan, mitä Kristus on 
sanonut?    »Puhdassydämiset näkevät Jumalan». 

Jos sinulla on puhdas sydän, jos tahdot ai- 
noastaan hyvää, jos rakastat totuutta, jos et ole 
paha etkä valehtele, silloin voit nähdä Juma- 
lan. Ja tiedätkö? Silloin tosiaan näet Jumalan 
kaikkialla. 

1909:132—133, 

LASTEN  KYSYMYKSIÄ  JA  TIETÄJÄ- 
SEDÄN  VASTAUKSIA. 

Hyvä Tietäjä-setä. Minä olen kansakoulun 
oppilas ja tahtoisin tietää: ristiinnaulittiinko 
Jeesus meidän synteimme tähden? ja saavutam- 
meko autuuden uskomalla siihen? Opettaja on 
sanonut, että helvetti on olemassa, ja ne, jotka 
eivät tee mitä Jumala on käskenyt, joutuvat 
sinne. H j ö r d i s  J. — V a s t a u s .  Jos luet 
kirjeen Eerolle, huomaat, missä autuus on. Au- 
tuus ori. siinä, että näemme Jumalan. Ja se, jolla 
on puhdas sydän, näkee Jumalan. Se joka ei 
näe Jumalaa, hän ei ole vielä autuas. Semmoista 
helvettiä, jossa olisi kuumia patoja ja uuneja, 
ei ole olemassa. Siis ei kukaan saata joutua 
semmoiseen helvettiin, jota ei ole olemassa. 
Ihmiset eivät ymmärtäneet Kristusta, kun Hän 
opetti heille Jumalasta. Sentähden he sokeu- 
dessaan ja pahuudessaan tappoivat Hänet. Hä- 
nen kuolemansa näyttää meille, kuinka meidän 
pitää rakastaa totuutta ja hyvyyttä, vaikka toi- 
set olisivatkin pahoja. Älkäämme pelätkö to- 
tuutta, vaikka saisimme kärsiäkin. Älkäämme 
valehdelko, vaikka saisimme siitä palkankin. 
Semmoinen usko ja luottamus olkoon meillä 
Jumalaan.    1909:133, 

LASTEN  OSASTO. 
K i r j e   E e r o l l e .  

Sinä tahtoisit olla teosofi ja oikea kristitty, 
sanot, sinä tahtoisit, että Tietäjä-setä vähän se- 
littäisi Jeesuksen vuorisaarnaa. Oikein puhut, 
Eeroseni. Jos lapsi on todellinen kristitty, sil- 
loin hän on myös teosofi. 

Katsokaamme siis, mitä on olla kristitty. 
Onko se sitä, että sunnuntaisin käydään kir- 
kossa, että uskotaan Jeesuksen veren puhdista- 
van kaikesta synnistä ja Jumalan lähettävän 
kaikkia niitä ihmisiä iankaikkiseen kadotuk- 
seen, jotka eivät usko Jeesuksen sovituskuole- 
maan?   Sekö on kristitty, joka näin uskoo? 

Monet todella niin luulevat, mutta minun täy- 
tyy sanoa, että asian laita ei ole semmoinen. 
Kuulehan   nyt. 

Eräänä päivänä keskustelin juutalaisen rab- 
binin kanssa. Juutalainen rabbini on juutalai- 
nen pappi, joka tietysti paraiten tuntee juuta- 
laisten uskon ja heidän raamattunsa ja pyhät 
kirjansa. Keskustelimme uskonasioista ja minä 
pyysin häntä selittämään, minkälainen on todel- 
linen juutalainen, mitä hän uskoo ja mitä hän 
tekee? 

Rabbini vastasi heti: »todellinen juutalainen 
uskoo ainoaan, iankaikkiseen Jumalaan ja nou- 
dattaa tarkasti Jumalan säätämää lakia. Juuta- 
laisen täytyy todistaa, että hän uskoo Juma- 
laan, muuten hänen uskonsa on suunpuhetta tai 
tyhjää mielikuvitusta. Ja millä tavalla hän to- 
distaa uskonsa? Sillä tavalla, että hän tarkasti 
elää sen lain mukaan, minkä Jumala on Moo- 
seksen kautta säätänyt.» 

»Mooseksen  kymmenen käskyä?»  kysyin. 
» J u m a l a n  kymmenen käskyä», oikaisi 

rabbini, »mutta paitsi niitä koko sitä lakia, joka 
on Mooseksen kautta annettu. Tietysti emme 
voi vieraalla maalla noudattaa kaikkia yksityis- 
kohtia, mutta omassa maassa on kaikki nouda- 
tettava.» 

Eikö tämä ollut erittäin selvä vastaus kysy- 
mykseen, kuka on juutalainen? Parempaa vas- 
tausta ei mielestäni olisi voinut antaa. Juuta- 
lainen on se, joka tekee mitä Jumala on käs- 
kenyt Mooseksen suun kautta. Ja kuka nyt siis 
on kristitty? 

Tähän kysymykseen voimme antaa aivan sa- 
manlaisen vastauksen kuin juutalainen rabbini: 

K r i s t i t t y  on se, joka t e k e e ,  mitä 
J u m a l a  on k ä s k e n y t  K r i s t u k s e n  
suun  k a u t t a .  

Siinä ei ole mitään kysymystä ei verestä eikä 
sovituksesta, vaan ainoastaan siitä: mitä Ju- 
mala on  käskenyt Kristuksen  suun  kautta? 

Ja mistä saamme tämän tietää? Evankeliu- 
meista. Ota Uusi Testamentti käteesi ja lue 
esim. Mateuksen evankeliumista viides, kuudes 
ja seitsemäs luku. Nämä luvut sisältävät vuo- 
risaarnan. Vuorisaarnassa esiintyy mitä iha- 
nimmassa muodossa Kristuksen oppi. Viiden- 
nessä luvussa Kristus m.m. sanoo, mitkä uudet 
käskyt Jumala hänen kauttansa antaa Moosek- 
sen kymmenen käskyn asemesta. Näitä uusia 
käskyjä on viisi. Minä mainitsen ne tässä ly- 
hyesti ja hieman toisessa muodossa, mutta lue 
tarkasti kirjasta, niin ne pian löydät. Kirjota 
sitten minulle, millä sanoilla Kristus on ne an- 
tanut. 

Käskyt kuuluvat näin: 
1) Älä koskaan suutu. 
2) Älä koskaan Ole epäpuhdas ajatuksissasi- 

kaan. 
3) Älä koskaan vanno. 
4) Älä koskaan vastusta   sitä, joka  on paha. 
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5) Älä vihaa vihamiehiäsikään, vaan rakasta 
kaikkia ja siunaa kaikkia. 

Rakas Eero, jos sinä siis sydämessäsi suutut, 
jos kiivastut, jos olet paha, silloin et ole aina- 
kaan sillä hetkellä kristitty. Jos näet toisen ih- 
misen suuttuvan tai lyövän toista, niin tiedät, 
ettei se ihminen, ainakaan sillä hetkellä ole 
kristitty. Jos kostat sille, joka on sinulle paha, 
et ole kristitty. Jos vannot ja lupaat semmoista, 
jota et voi pitää, et ole kristitty. Kristitty on se, 
joka on aina iloinen sydämessään, joka antaa 
mielellään anteeksi toisen pahuuden, joka on 
kaikille hyvä ja kaikkia tahtoo auttaa. Kristitty 
on se, joka uskoo Isään Jumalaan ja aina pyr- 
kii täyttämään, mitä Jumala on käskenyt Kris- 
tuksen kautta. 

Semmoinen on todellinen kristitty. Todelli- 
nen kristitty on teosofi, samoinkuin todellinen 
juutalainen  on  teosofi.     Kas  niin,  ystäväni. 

T i e t ä j ä - s e t ä .  
1909:198—199. 

LASTEN  KYSYMYKSIÄ  JA TIETÄJÄ- 
SEDÄN  VASTAUKSIA. 

1. Hyvä setä. Olen usein ajatellut, mitä Bet- 
lehemin tähti on; onko se sama tähti kuin joka 
ihmisellä on rinnassaan? Kunnioittaen Jaak- 
ko L. — V a s t a u s .  Kun tähti ihmisen sydä- 
messä loistaa rakkaudesta ja puhtaudesta, sil- 
loin se on Betlehemin tähti, joka ohjaa ihmistä 
Jumalan luo. — 2. Hyvä Tietäjä-setä! Tietä- 
jässä sanotaan, ettei Jumala ole ilmestynyt ai- 
noastaan Jeesuksessa, vaan monissa muissakin 
mestareissa, esim. Muhamedissa. Mutta minkä- 
tähden Muhamed, jos hän oli Jumalasta, levitti 
oppiaan aseilla taistelemalla eikä rauhalli- 
sella työllä, niinkuin Jeesus opetti? Ennustet- 
tiinko muiden mestarien syntymistä samalla ta- 
valla kuin Jeesuksen? Oliko muilla mestareilla 
samallainen ihmeitä tekevä voima kuin Jee- 
suksella? Anni S. (14 vuotias). — V a s t a u s .  
Muhamed ei nähtävästi tyytynyt hiljaiseen 
opettamiseen, hän tahtoi suurella väellä ja voi- 
malla kääntää ihmisiä uskomaan Jumalaan. Hän 
ei siinä elämässään vielä ollut Mestari. Buddha 
esim. on niin nimenomaan kieltänyt kaiken 
verenvuodatuksen, ettei Buddhanuskoa ole mie- 
kalla levitetty, jota vastoin tiedämme, että kris- 
tityt ovat käyneet verisiä uskonsotia »paka- 
noita» vastaan. Kun suuri Jumalanpoika on 
syntynyt maailmaan, ovat aina viisaat tienneet 
hänen tulostaan ja monet ovat saapuneet häntä 
kunnioittamaan, niinkuin evankeliumin kerto- 
muksessa viisaat itäiseltä maalta. Mutta en 
tiedä, onko Jeesuksen syntymistä ennustettu 
vuosisatoja ennen juutalaisissa kirjotuksissa, 
sillä juutalaiset itse, jotka parhaiten ymmärtä- 
vät omia kirjotuksiaan, odottavat vielä tänä 
päivänä Messiaan tuloa. Ja väärin on kristit- 
tynä halveksien ajatella juutalaisia ja arvella, 
että juutalaiset eivät muka vastaanottaneet 
omaa Messiaansa, silloin kun hän tuli. Tuskin 
kristitytkään paremmin tervehtisivät Jeesusta, 
jos hän nyt ilmestyisi keskellemme. Jos hän 
sanoisi: »minä olen Jeesus» ja puhuisi ankaria 
sanoja rikkaita, kirkkoja ja pappeja vastaan, 
niinkuin hän teki Palestinassa, tokkohan häntä 
ylistettäisiin   ja   seurattaisiin?     Eiköhän   häntä 
 

kutsuttaisi Antikristukseksi? Mitä kolmanteen 
kysymykseen tulee, on tietysti kaikilla mesta- 
reilla suuri »ihmeitä» tekevä voima. Kaikista 
kerrotaan asioita, jotka tuntuvat »yliluonnolli- 
silta». — 3. Tietäjä-sedälle. Mistä teosofia on 
saanut nimensä? Kuinka paljon mestareita on ja 
kuuluuko kaikki mestarit valkoiseen veljeskun- 
taan? Minkälaista silloin on, kun kaikki ihmiset 
ovat täydellisiä? L a i n a  H. — V a s t a u s .  Nimi 
teosofia on kreikkalainen sana ja merkitsee »ju- 
malviisaus», jumalallinen viisaus, myös viisaus 
Jumalasta. Se on vanha nimitys. Paavali sitä 
käyttää kerran (ensimäisessä korintilaisepisto- 
lassa, 2:7) ja sillä on aina tarkotettu salaista 
viisautta, jota ihminen voi saavuttaa, kun hän 
seuraa jonkun Mestarin jäljissä tai muuten 
koko sielullaan etsii Jumalaa. Kaikki mestarit 
kuuluvat valkoiseen veljeskuntaan, mutta 
kuinka paljon heitä on, sitä en tiedä. Ei tule 
koskaan aika, jolloin kaikki ihmiset ovat yhtai- 
kaa täydelliset. Täydelliseksi tuleminen tapah- 
tuu yksitellen, mutta maailman elämä kyllä 
muuttuu kauniimmaksi ja iloisemmaksi, kun 
yleinen kehitys ja sivistys edistyy. — 4. Tietäjä- 
sedälle. Kuinka monta kertaa Jeesus on ruumis- 
tunut sen jälkeen kun oli Jeesuksena? Kuka on 
korkein mestari? Kuinka pitkä aika on yksi 
manvantara? Aili H. — V a s t a u s .  Jeesus 
ruumistui Apollonios Tyanalaisena, joka oli hy- 
vin merkillinen »pakana», viisas ja ihmeellinen 
opettaja meidän ajanlaskumme alussa. Nyt hä- 
nellä on toinen ruumis, mutta ken hän mahdol- 
lisesti on välillä ollut, sitä en tiedä. Korkein 
mestari on n.k. Hiljainen Vartija, joka on saa- 
punut tähteemme toisesta aurinkokuntamme 
tähdestä ja viipyy täällä manvantaran alusta 
sen loppuun saakka. Manvantarasta ja Apollo- 
nioksesta voit lukea salatieteilijän sanakirjasta. 
— Hyvä Tietäjä-setä. Olen pieni 6:n vuoden 
vanha poika ja tahtoisin mielelläni tietää, tun- 
tevatko puut ja millä tavalla ne tuntevat. 
P e n t t i  W. — V a s t a u s .  Puut tuntevat iloa, 
kun luonto keväällä herää, ja talvella he tork- 
kuvat. Heidän tunteensa ovat hyvin hitaita. 
Mutta pienet enkelit ja luonnonhenget, jotka 
hoitavat puiden ja kukkien kasvua, vaikka ovat 
meille näkymättömiä, he itkevät, jos kukkia tai 
puita kiskotaan juurineen ylös maasta. Jos sitä 
vastoin täysin puhjennut kukka taitetaan, eivät 
enkelit ole pahoillaan. He hymyilevät ystäväl- 
lisesti, kun pieni poika tai tyttö kauniina kesä- 
aamuna hellävaroen poimii kukkia äidilleen. 
1909:199—200, 
ks lootuskoulu  1909:211 

LASTEN KYSYMYKSIÄ. 
9 K y s y m y s .  Hyvä tietäjä-setä. Kuinka se 

on ymmärrettävä, kun katkismus sanoo, että 
meidän pitää peljätä ja rakastaa Jumalaa? Onko 
se sitä, että pitää peljätä Jumalan rangaistusta? 
Aili H. 

V a s t a u s .  Kuten teosofia on sinulle opetta- 
nut, vallitsee maailmassa suuri salainen Oikeu- 
den Laki, jota buddhalaisella nimityksellä kut- 
sutaan Karmaksi. Karma pitää huolen siitä, 
että jokaisella ajatuksella, sanalla ja teolla on 
määrätty seurauksensa tässä tai jossain tule- 
vassa ruumistuksessa.    Kaikki mitä teemme on
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kuin ilmaan heitetty kivi, joka putoaa takaisin 
maahan. Paha tulee tällä tavalla itsestään ran- 
gaistuksi, hyvä itsestään palkituksi. Luther, joka 
kirjotti katkismuksen, ei tuntenut Karman lakia 
niin selvästi kuin teosofia opettaa. Mutta van- 
han testamentin sanojen nojalla hän aavisti to- 
tuuden. Hän vain luuli, että se oli Jumala, joka 
rankaisi. Mutta niin se ei ole. Jumala on rak- 
kaus. Jumala odottaa meidän tuloamme. Jumala 
ei vihaa, ci suutu, ei rankaise. Jumala ainoas- 
taan rakastaa. Jumalaa ei siis voi peljätä. Älä 
koskaan pelkää Jumalaa! Mutta pitääkö pelätä 
Karman lakia? Ei, sillä sekin on rakkautta ja 
viisautta. Karman laki opettaa. Se ei koskaan 
rankaise väärin eikä palkitse ansaitsematta. 
Kaikki on oikeutta. 

10 K y s y m y s .  Minkätähden Jeesus puhui 
aina vertauksien kautta ihmisille? H j ö r d i s J. 

V a s t a u s .  Että ihmiset häntä edes vähänkin 
ymmärtäisivät. Jeesukseen verraten vanhatkin 
ihmiset ovat kuin lapsia. Ja länsillehän kerro- 
taan satuja. Ja satuun on aina kätketty jokin 
opetus. 

11 K y s y m y s .  Minkätähden Israelin kansa, 
jonka uskottiin olevan Jumalan valittu kansa, 
sai niin paljon kärsiä, kuten silloin kun he oli- 
vat vankina Babyloniassa?    H j ö r d i s J. 

V a s t a u s .  Kun äärettömän pitkiä aikoja sit- 
ten viides juurirotu piti perustettaman Atlantis- 
manterella, muutti korkea Mestari, Manu, 
asumattomaan paikkaan ja vei mukanaan jou- 
kon innokkaita seuraajia. He perustivat sinne 
siirtolan ja heistä piti uusi rotu alkaman. Mutta 
yritys ei onnistunut. Jäsenet eivät totelleet 
Manua. Hänen täytyi jättää heidät ja syntyä 
uudestaan maailmaan ja valita uusi joukko, 
josta sitten syntyi viides rotu. Juutalaiset ovat 
tuon ensimäisen valitun joukon jälkeläisiä. Sen- 
tähden he luulevat olevansa Jumalan valittu 
kansa. Ei Jumala heidän esi-isiänsä valinnut, 
vaan korkea Mestari, jonka käskyjä he eivät to- 
telleet. Meidän täytyy siis ymmärtää, ettei Ju- 
mala erityisesti suosi ketään kansaa. Jokainen 
kansa saa kärsiä omista pahoista teoistaan. 

12 Kysymys. Mitä on rakkaus? L e m p i K. 
V a s t a u s .  Kyllä sen itsekin tiedät. Sinä ra- 

kastat äitiäsi. Mitä se on? Se on sitä, että tah- 
toisit olla hänelle hyvä ja ilahduttaa häntä ja 
palvella häntä ja totella häntä. Eikö niin? Jos- 
kus olet ehkä paha. Silloin tuotat surua äidil- 
lesi. Sillä hetkellä et rakasta. Mutta tahdothan 
aina rakastaa? Ja tahtoisithan kaikkia rakas- 
taa? Ole muille yhtä hyvä kuin äidillesi. Älä 
ole kellekään paha. Rakasta kaikkia. 1919:47 
—48, 

LASTEN KYSYMYKSIÄ. 
13. Kysymys. Tietäjä-sedälle. Miksi Ju- 

mala niin usein ottaa isän tai äidin pois lap- 
silta, niin että nämä jäävät huonoon hoitoon? 
K u s t a a  A. 

V a s t a u s .  Ei Jumala ota, vaan meidän ih- 
misten Karma on semmoinen. Jos emme olisi 
pahoja olleet ennen, ei meillä nyt olisi suruja. 
Pieni lapsi on sielu, joka monta kertaa ennen on 
ollut maan päällä ja ehtinyt paljon tehdä — 
sekä hyvää että pahaa. 

14. K y s y m y s .  Hyvä tietäjä-setä. Monessa 
kohden raamatussa kerrotaan, että Jumala aut- 
 

toi Israelin kansaa sodankäynnissä, siis ihmis- 
murhissa. Kuinka tämä on ymmärrettävä? 
Anni  S. 

V a s t a u s .  Jos ymmärrämme raamattua kir- 
jaimellisesti, se tietysti ei ole totta. Korkeintaan 
»Jumala» silloin tarkottaa juutalaisten suojelus- 
enkeliä, sillä jokaisella kansalla on oma suoje- 
lusenkelinsä. Mutta jos »Israelin kansalla» ym- 
märrämme ylipäänsä kaikkia hyviä (»valittuja») 
ihmisiä, jotka koettavat päästä voittoon viholli- 
sistaan (itsekkyydestä ja pahoista taipumuk- 
sista), silloin voimme sanoa, että jumalalliset 
voimat auttavat heitä heidän taistelussaan. 

15. K y s y m y s .  Mihin joutui Jeesuksen fyy- 
sillinen ruumis, jos hän, niinkuin teosofia opet- 
taa, nousi ylös toisessa ruumiissa? 

V a s t a u s .  Suurten Profetain ruumiit (Moo- 
seksen, Eliaan, Apolloniuksen) ovat hävinneet 
ihmisten näkyvistä, sillä niitä säilytetään kor - 
keampia tarkoituksia varten. 

16. Kysymys. Opetetaanko katkismuk- 
sessa vastoin Jeesuksen oppia, kun sanotaan, 
että kristitty saa vannoa? Jeesushan kielsi van- 
nomisen kokonaan.   Matt. 5:34—36.    Anni S. 

V a s t a u s .     Opetetaan.   1910:77, 
lapset, jotka ilkeydessään pilkkasivat Juma- 

lan suurta profeettaa ja Betlehemin lapset, jotka 
ks Historia uudistuu 1910:79, 

jo lapsena osottautuu omituiseksi ja lahjak- 
kaaksi olennoksi, joka ks henki 1910:225—228, 

Kys. Kun perheessä on esim. äiti uskovai- 
nen, isä omaa teosofisen maailmankatsomuksen 
ja lapset alkavat olla iällä, jolloin heille tulee 
selvittää elämän tärkeitä asioita, — kummanko 
käsitteet tulee antaa olla vallitsevina? 

Vast. Ajatelkaa lastenne parasta. He ovat 
tulevaisuudessa vanhemmilleen kiitolliset, jos 
ovat saaneet vapaan ja totuudenmukaisen kas- 
vatuksen. Se vanhemmista, joka edustaa tietoa 
ja totuutta, olkoon varuillaan, ettei hän edusta 
sitä ainoastaan sanoissa. Jokainen tekonsa ja 
ennen kaikkea jokainen ajatuksensa olkoon to- 
tuuden mukainen. Silloin tieto voittaa sokean 
uskon.   1911:250, 

lapsenkengät kerran suljetaan muistojen 
kaappiin,   ks epäjumala 1913:217—218, 

kunnes minätajunta on lapsessa herännyt, ks 
jälleensynt.  1913:258, 

lapsille iloa ks satukirja 1913:367, 
Kys. Olen kuullut suomalaisen parantajan 

kerran sanovan pienestä lapsesta, kun se itki 
kovasti, ettei lapsi näe vielä silmillään tähän 
maailmaan, sen näköä täytyy parantaa, niin että 
se näkee fyysilliseen maailmaan. Parantaja ker- 
toi, että useimpia lapsia vaivaa tällainen tauti; 
ne katselevat henkimaailmaan ja siellä he nä- 
kevät hirveitä olennoita, joitten lähentelyjä 
lapsi ei osaa välttää. Parantaja sanoi, että näyt 
vaivaa aina noin 7 kuukauden loppuun synty- 
mästä. Onko tämä tieto suomalaisille ominai- 
nen, koska tunnen useampia, ja onko tämä pa- 
rantaminen hypnotismia vai onko se jotakin 
mustaa magiaa? Parantaja ei ilmota keinoansa, 
vaikka olen udellut, mutta sen tiedän, että sil- 
loin kun parannetaan pitää parantajan olla hy- 
vällä tuulella, eikä hermostuneen. Maksua en 
myöskään ole nähnyt niiden ottavan.
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Vast. Kyllä se Okkultinen tieto, että pieni 
lapsi näkee enemmän astraliseen kuin fyysilli- 
seen maailmaan, on vanha ja yleinen. Kun lap- 
sen »parantaminen» tästä luonnollisesta »tau- 
dista» tapahtuu hyvässä tarkotuksessa — joko 
suggestionin tai maagillisen sokaisemisen avulla, 
— ei se tietenkään ole mustaa magiaa. Yksin- 
kertaisin keino on, että äiti ympäröi lastaan 
kauniilla ja suojaavilla ajatuksilla — ja tämä 
keino lienee tavallisin.   1915:41—42, 

tenhoa kuin lapsuuden uskossa? ks Suomi 
1918:162—163, 

Ellei ihminen »tule niinkuin lapsi», ei hän voi 
uskoa Isän rakkauteen eikä antautua taivaitten 
iloon,   ks joulu 1919:293—294, 1920:369,  1921:115, 

»lapsellinen, usko» usein on nukutusjuoma, 
joka ks Walleen, C. A. 1921:130, joulu 1921:582 
—583, 

lastemme uskonnollisesta opetuksesta, ks seu- 
rakunta 1922:293—294, Uni ja unennäkö 1924:295 
—301, 

Lapsuutemme ajoilta ks Arabialaista viisautta 
1925:57—58, 

lasten teosofisia tarpeita ks looshityö 1925:260 
—265, 

Lapsen mieli on herkkä ja vastaanottavainen, 
siihen ks lootuskoulut 1926:132—135, 

»Lapsellinen» se on vain siinä mielessä kuin 
Jeesus käyttää lapsi-sanaa: sen ajan ihmiset 
ovat kaikki »lasten kaltaisia», koska he eivät 
muuten kuuluisi Jumalan valtakuntaan, ks poli- 
tiikka 1929:93—95, 

Vainaja tulee kuin pieneksi lapseksi, joka ei 
osaa puhua ollenkaan,    ks kuolema    1930:131, 

joka kerta kun lapsi syntyy maan päälle, 
astuu Jumalan Poika alas hautaan odottaakseen 
ylösnousemuksen päivää, ks kuolema 1932:274 
—276, 282, 

— Toivon, että tulee aika, jolloin lapsille ei 
opeteta mitään pahasta ja julmasta vaan että 
heille opetetaan totuudesta, hyvyydestä, kau- 
neudesta — Jumalasta, joka on kaiken täydelli- 
syys. 

— Toivon, että Jeesuksen ensimmäinen käsky 
tulisi kristikunnan tietoon. Älkäämme jättäkö 
lapsiamme tietämättömyyteen siitä, että Jeesuk- 
sen ensimmäinen käsky on: »Älä suutu!» Meidän 
ei pidä syventyä selittämään heille toisen käs- 
kyn koko sisältöä. Kun aina pysymme positii- 
visissa ominaisuuksissa, voimme opettaa heille 
kaikki Jeesuksen käskyt. Muistakaamme, että 
lapset tarkkaavat meitä; se on meillekin kehoi- 
tus käskyjen noudattamiseen. 

— Toivon, että nuorille opetetaan, mitä us- 
konto todellisuudessa on, mitä elämä todellisuu- 
dessa on, nimittäin sitä, että tunnemme Mesta- 
rin ja kuljemme Hänen jalessaan. Kasvatuk- 
sessa ja opetuksessa tämä tapahtuu parhaiten 
siten, että itse seuraamme Mestaria. Meidän ei 
tarvitse huolehtia muiden sielujen pelastuksesta: 
varmin keino on, että itse seuraamme. Sitä en- 
nen olemme todellakin kadotettujen lampaitten 
kaltaisia. 

— Toivon, että uskonnon opetuksessa ker- 
romme nuorille maailman uskonnoista siinä va- 
lossa, missä ne itse tahtovat esiintyä, niiden 
omassa hengessä. Silloin opimme ymmärtämään, 
 

miten maailma on rakennettu, miten ihminen 
kehittyy kohti täydellisyyttä. Eikä tämä kehit- 
tyminen ole vain siveellistä kehittymistä, vaan 
samalla hänen tietonsa lisääntymistä siten, että 
hänelle avautuvat näkymättömät maailmat. 
Kun nuoret saavat näistä asioista tietää, silloin 
varmaan moni heistä ajattelee: »Kunpa minäkin 
saisin Opettajan itselleni!» Opettajat odottavat. 
— Meidän on oltava lapsia, yhtä puhtaita, muu- 
toin ei Opettaja voi meitä lähestyä. 

Nuoretkin voivat oppia ajattelemaan vaka- 
vasti elämästä. Ei sillä vakavuudella, joka ny- 
kyisin on vallalla, joka on vain suvaitsematto- 
muutta ja synkkyyttä. 

Kun lopulta tulee maan päälle se uusi ihmis- 
kunta, joka jo kulkee Mestarin jälessä, silloin 
ihmiset näkevät Jumalan Pojan, Vapahtajan, 
joka auttaa meitä kaikissa henkisissä pyrki- 
myksissä, niin ettei meidän ole tarvis turvautua 
persoonallisiin voimiin. Häneltä me saamme 
apua pyrkimään ja toteuttamaan pyrkimyk- 
semme.   1933:177, 

LASTEN RUUSU-RISTI. 
L a s t e n     Ruus u-R i s t i - l e h d e s s ä  

v.    1923. 
»Antakaa lasten tulla minun tyköni», sanoi 

Rakkauden ja Viisauden Mestari vaeltaessaan 
maan päällä, ja hän lisäksi selittäen: »sillä hei- 
dän on taivasten valtakunta.» 

Mikä on taivasten eli Jumalan valtakunta? Se 
on, kuten apostoli Paavali sanoo, »vanhurs- 
kautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä.» 

Lapset ovat lähellä taivasten valtakuntaa, hei- 
dän rauhansa ja ilonsa on luonnostaan pyhä, 
heidän mielikuvituksensa viihtyy vertauksissa, 
heidän uskonsa muuttaa maan taivaaksi, heidän 
leikkinsä ovat varjoja todellisuudesta. 

Miksi eivät siis lapset nauttisi viisauden man- 
naa? Miksi eivät heidän korvansa kuulisi to- 
tuuden jumalallista sanomaa? Miksi eivät he 
kantaisi kynttiläänsä näkyvissä ja rukoilisi, että 
pyhän hengen tuli syttyisi heidän sydämensä 
alttarilla? 

Päinvastoin heidän tulee sitä tehdä. Heidän 
tulee jo pieninä iloita uskosta, jo nuorina etsiä 
ja kolkuttaa, jo elinikänsä alussa kääntää kat- 
seensa kohti sitä kotia, josta ovat tulleet. 

Sentähden olkoon lasten Ruusu-Risti niille 
pienokaisille, jotka siihen osaa ottavat, kuin ys- 
tävä, jonka rinnassa tuli aina palaa. Sytyttä- 
kööt he oman kynttilänsä aina palavasta näky- 
mättömän ystävän kynttilästä. 

Sentähden laulakoot Ruusu-Risti-lapset aina 
sydämessään: 

»Oi, tähtönen pieni, mun rinnassain 
Ain’ loistaos kirkkahasti.» 

Ja liehukoon korkealle lasten Ruusu-Risti- 
lippu.   1934:182—183. 

Lapualaisliike 
»Mitä toimittaja ajattelee nykyajan tapahtu- 

mista meillä Suomessa, s.o. lapualaisliikkeestä?» 
on kysytty minulta. 

En sekaannu päiväpolitiikkaan, mutta en 
tunne mitään levottomuutta tulevaisuuden suh- 
teen.  Kuten eräs rosenkreutsiläinen Veljeni äs-
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ken sanoi: »kaikki on hyvin. Korkeammat voi- 
mat on Suomen politiikankin takana. Ei ole 
hätää. Kuljetaan varmoin askelin kohti suurta 
ja loistavaa tulevaisuutta.» 1930:226—227. 

ks kesäkurssit  1930:278, 
Lapuan liikkeen kannattaja ks kieltolaki 

1931:75—77, 
Kys. Onko se korkeampi henki, jota Lapuan 

liike edustaa, hyvästä vai pahasta? Onko kai- 
killa kansanliikkeillä korkeampi henki, joka 
niitä johtaa, ja onko esim. kommunismin henki 
hyvästä? 

Vast. Kaikki liikkeet, jotka syntyessään 
tarkoittavat hyvää, ovat hyvästä saaneet al- 
kunsa. Mutta kuta korkeampi alkuperäinen 
inspiratsioni on ollut, sitä syvemmälle saattaa 
ihannetta tavoitteleva liike langeta. Kaikki in- 
himillinen on epätäydellistä. Jokaista hyvää 
yritystä uhkaa vanha vaara: ihmisten tietämät- 
tömyys, tyhmyys ja häijyys. Ensimäiset kris- 
tityt esim. olivat kommunisteja sanan todelli- 
sessa merkityksessä, mutta heidän kommunis- 
minsa perustui rakkauteen ja totuudennäke- 
mykseen. ei lakipykäliin eikä pakkovaltaan. 
1931:165, ks Mäntsälä  1932:105—106. 

Larin  Kyösti ks Tietäjä 1919:290. 
Larson,   herttua 
Tuntemattomaan ja kiinnostavaan maahan 

vie meidät niinikään herttua L a r s o n  kirjal- 
laan M o n g o l i e t  och mitt liv bland 
m o n g o l e r n a .  Hän joka on viettänyt siellä 
kymmeniä vuosia aina viimeisiin aikoihin 
saakka, kuvaa Mongoliaa miltei paradiisiksi ja 
mongooleja luonnollisiksi, raikkaiksi, onnelli- 
siksi ja vieraanvaraisiksi paradiisin asukkaiksi. 
He tiesivät niin vähän maailmansodasta ja sen 
vaiheista, että kun tekijä v. 1921 tapasi erään 
ruhtinaan sisämaassa ja kysyi häneltä jotain 
maailmansodan yhteydessä, ruhtinas vastasi, 
ettei hän ollut kuullut mitään semmoisesta 
sodasta. »Minultako nyt vasta saatte tietää maa- 
ilmansodasta!» huudahti herttua Larson. »No, 
mikä kiire minulla oli siitä ennen tietää?» vas- 
tasi ruhtinas rauhallisesti. Herttua Larson oli 
m.m. hyvä ystävä »elävän Buddhan» kanssa, 
joka tämän vuosisadan alussa valittiin Mongo- 
lian keisariksi. Hän viihtyi niin hyvin uudessa 
kotimaassaan ja tuli niin hyväksi ystäväksi 
kaikkien kanssa, että muuan ruhtinas kohotti 
herttuan arvoon tämän Ruotsista kotoisin olevan 
talonpojan pojan, joka alkuaan lähti Kiinaan 
englantilaisen bibliaseuran palveluksessa ollen. 
1930:54. 

Larsson,  herra  1923:277. 
Lassinen, Emil: K a n s a n  mies. Tässä kir- 

jassaan tekijä kertoo jalosta ja itsenäisestä nuo- 
rukaisesta, jolla olisi ollut tilaisuus kasvaa her- 
raksi, mutta luopui koulusta ja »loistavasta tu- 
levaisuudesta» ja asettui maalle asumaan ensin 
isänsä taloon, sitten pikkutilalliseksi ja talolli- 
seksi. Koko ajan hän työskenteli ja vaikutti 
nuorison kesken ja myöhemmin kunnan asioissa. 
Lopulta hänestä tuli valtiopäivämieskin. Kirjan 
lukee suurella mielihyvällä sekä sisältönsä että 
sujuvan ja mehevän kielensä takia. Kun itsel- 
tään kysyy, mistä poika sai tuon luonteensa lu- 
 

juuden ja päättäväisyyden ja nuo tiedot sielu- 
jen välisestä sähkötyksestä y.m., joista hän ker- 
ran pitää esitelmän nuorisoseurassa, tuleekin 
avonainen tunnustus tekijän puolelta sivulla 
143; teosofisista harrastuksistaan nuorukaisvuo- 
sinaan! Kirja on siis ajan merkki. Sitä enem- 
män ihmetyttää tekijän onneton l a p s u s  
c a 1 a m i, kun hän samalla ja seuraavilla sivuil- 
laan osottaa, ettei olekkaan perehtynyt teosofi- 
sen liikkeen henkeen. Miltä esim. kuuluvat 
seuraavat sanat: »mutta kuoleman kauhistaessa 
ei alkuidea (maailman sielu) avannutkaan pe- 
lastavaa syliä, järjen rakentamana piirteettö- 
mänä oletuksena katseli se välinpitämättömästi 
sairaan tuskia ja sielun riehuja jossakin kau- 
kana, äärettömän kaukana. Huutoon: »auta. pe- 
lasta», esitti se inkarnatsionejaan, ja kun Jonni 
toden teolla yritti niihin tarttua, huomasi hän 
kauhukseen, että se mikä terveenä ollen ia pe- 
lastuksen tarvetta tuntematta tyydyttää järkei- 
levää mieltä, se voikin ahdistuksen ilmoissa 
tuntua narrin peliltä ja sokean tanssilta kuilun 
partaalla» j.n.e. Tekisipä mieli hämmästyksis- 
sään huudahtaa: »pelkurihan koko sankari oli- 
kin!», jos uskoisi tuon tapahtuman todenperäi- 
syyttä. Mutta nyt sen lukee kirjailijan vir- 
heeksi. Joko hän on tahtonut alistua kristilli- 
sen maan yleisen maun alle tai hänen käsityk- 
sensä teosofiasta on kerrassaan vaillinainen. 
Olisihan hän kumminkin tunnollisena miehenä 
voinut lukea esim. kirjan »Mitä on kuolema?» 
ja siitä päivän selvästi nähdä, että kuolema ei 
ole teosofeille mikään kaukainen, hämärä tai 
kylmä käsite. Niinkuin nyt on, hänen kirjansa 
»Kansan mies» ei voi saavuttaa sitä suosiota, 
joka muuten olisi langennut sen osaksi niiden 
puolelta, jotka paraiten voisivat sen ymmärtää. 
Kristillisten kesken se ehkä leviää, mutta to- 
tuuden asiaa se ei edistä, antaessaan väärän ku- 
van niinkin vähäpätöisestä asiasta kuin teosofia 
vielä on maailman silmissä.   1907:23. 

Latinin, C. 1913:268. 
Lattu,  Iisakki   1917:148. 
Laukon torppariasiaa lukiessa ks P. E. XII 

Haaveilija 1907:50. 
Laulu 
Onnellinen se kansa, — — — joka laulun ja 

sanan taikavoimalla ks paha art Ei pahaa pa- 
halla  1906:189, 

suuret laulu- ja kansanjuhlat ks kansa art 
Kansallinen  kulttuuri   1906:191—192, 

»Meillä on Kalevala-päivät, lasten päivät, työ- 
miesten päivät, j.n.e., miksi ei meillä voisi olla 
musiikin päivä?» kysyi minulta äskettäin eräs 
vanha ystävä. 

Niin, miksi ei? Kun rauha on palannut maa- 
ilmaan, kun olot maissa ovat järjestyneet, kun 
henkisen viljelyksen lippua korkealle kohote- 
taan, miksi ei silloin Suomessa omistettaisi eri- 
tyinen päivä musiikille? Onhan Suomi soiton 
ja laulun vanha maa, soiton, joka on suruista 
saatu, murehista muovaeltu. Suomen kansan 
soitannollisuus on kotoisin kansallishaltiamme 
syvistä hengen kokemuksista, ja soiton kun- 
niaksi vietetty päivä olisi samalla rakkauden 
osotus omaa  deevaamme kohtaan. 
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Yksi päivä vuodessa, jolloin kaikkialla sekä 
kylissä että kaupungeissa, kokoonnuttaisiin 
laulun ja soiton säveliä kuuntelemaan ja itse 
mukana laulamaan! Päivä, joka ei olisi — kuten 
laulujuhlat — jalolle kilpailulle omistettu, 
vaan suorastaan pyhitetty itse taiteelle! Päivä, 
jolloin meidän kaikkien yksilölliset sielumme 
sävelten aalloilla kohoaisivat yhteissointuiseen 
hartaudentunnelmaan!   1917:203, 

Laulamalla ilmaisimme silloin tunteemme, 
niin hyvin ilomme kuin surummekin, toisin sa- 
noen: vokaaleilla, ääntiöiliä. WTämä al- 
kuperäinen laulukieli ei luonnollisesti ollut 
meillä ihmisillä yhtä kehittynyt kuin jumal- 
olennoilla ja mestareilla, mutta jotkut meistä 
yrittivät siinä enemmän kehittyä, ja he synty- 
vät ehkä nyt suurina säveltäjinä, neroina. 
Useimmat ihmiset eivät oppineet »taiteilijoiksi» 
laulussaan, mutta jokainen osasi laulun aakko- 
set ja vielä tänäpäivänä soi jokaisen sielussa 
sävel. 

Onhan nykyisessä sivistyksessämme kaikissa 
kielissä yhteinen kirjoitus laululle. Kuka ta- 
hansa, joka ottaa nuotit käteensä, laulaa samalla 
tavalla, samalla melodialla. Ja kaikki ihmiset 
myös ymmärtävät säveleen samalla tavalla. Kun 
laulu ilmaisee surua tai riemua tai kaihoa, ym- 
märtää jokainen sen säveleestä, jota vastoin 
paljailla sanoilla ilmaistua ajatusta ihminen ei 
ymmärrä, ellei tunne kieltä [*Ote art Ihmis- 
kunnan alkuperäinen kieli ja kirjoitus] 1928: 
4—7, 

Kys. Ruusu-Ristin tammik, numerossa 1928 
kerrotaan, miten viisaat opettivat ihmisiä lau- 
lamaan. Sanotaan: »jotkut meistä yrittivät siinä 
enemmän kehittyä, ja he syntyvät ehkä nyt suu- 
rina säveltäjinä, neroina. Useimmat ihmiset ei- 
vät oppineet »taiteilijoiksi» laulussaan.» — 
Miksi toiset »yrittivät», toiset eivät oppineet? 
Olivatko ihmiset jo luomisessa erilaisia, oli- 
vatko »jotkut» jo ennen kokeneet jotakin, koska 
he heti yrittivät kehittyä ja toiset eivät? Jos 
kaikki olisivat olleet samanlaisia luotaissa ja 
heitä samalla tavalla opetettiin, kuinka eivät 
kaikki olisi yrittäneet kehittyä ja kehittyneet? 
Jos taas toisille kiusaus olisi ollut voimak- 
kaampi, niin silloinhan se olisi ollut puolueel- 
lista. 

Vast. Meidän täytyy ajatella asioita käy- 
tännöllisesti. Se että olemme lähteneet saman- 
laisina »luojan kädestä» merkitsee, että ikuisina 
jumalallisina henkiolentoina meillä on samat 
rajattomat mahdollisuudet kehittyä. Tuhansista 
seikoista ilmenneessä kosmoksessa riippuu, että 
toiset kehittävät itsessään toisia puolia, toiset 
toisia. Ikuisuudessa tämä ei merkitse mitään, 
sillä aikaa on kehittää kaikkia mahdollisia puo- 
lia. Päinvastoin ilmennyt elämä kävisi mahdot- 
toman yksitoikkoiseksi, jos kaikki kehittäisivät 
itsessään samoja ominaisuuksia yhtaikaa yksi- 
tyiskohdittain. Eihän se olisi mahdollistakaan! 
Kehityksen koulussa on kaikkia luokkia ja 
kaikkia aineita yhtaikaa tarjolla. Siinä on elä- 
män rikkaus ja monipuolisuus, joka estää meitä 
kasvamasta liian yksipuolisiksi. Laulun kyky ei 
ole vain kurkussa. Se on ennen kaikkea sie- 
lumme  hienostuneessa  tunnekyvyssä.   Jokapäi- 
 

väisessä seurustelussamme olemme vaihtaneet 
laulun puheeksi. Mutta puheemme on oleva 
sielumme laulua. Laululla tuomme ilmi sisäi- 
simpiä ja suurimpia tunteitamme, mutta kuinka 
kertoisimme toisillemme kaikista tuhansista 
ajatuksistamme, jos ei meillä olisi puheen lahja? 
Me kuolemme ja synnymme jälleen: onhan 
meillä tilaisuutta elämän vieriessä oppia kaik- 
kea hyvää, jota rakastamme.   1929:168, 

korkeasti kultivoitu laulajakansa ks Mäntsälä 
1932:105—106. 

Laupeus 
Minkälaisille vaaroille olisimme me ihmiset 

alttiit, ellei meitä suojelemassa olisi Laupeuden 
Mestarein valkoinen veljeskunta! [*ote] 1907: 
160, 

Laupeutta minä tahdon enkä uhria, ks Kristus 
1916:287. 

Lauri la ,   K. S. tri  1915:503. 
Laurila,   Lepo   1916:428,   1917:148. 
Laurila, T.  1913:464. 
Lavea tie ks Kaita tie. 1916:152—154, ks teoso- 

fia   1926:3—10,   1932:225. 
Laya 
Sanskritsana laya merkitsee »lepo. kuole- 

ma, häipymys» ja tarkottaa sitä, että kun jon- 
kun tason voimat saatetaan täydelliseen lepo- 
tilaan, siten irrotettu elävä voima syöksyy lä- 
hinnä seuraavalle tasolle, ks P. E. XII »Enke- 
lein lankeemus»   1907:250. 

Lazarus 
Oi Lazarus. sinä vanha usko, etkö näe. että 

Mestarisi jo lähestyy? ks Vuosi 1906 1905:220, 
hopea lanka 1908:93, Joulukellojen soidessa 
1926:307. 

Lazenby,  Mr. 1911:187, 257. 
Leadbeater, Charles Webster,  =  C. W. L. 
1905:82, 95, 
Mr. C. W. L e a d b e a t e r  on ollut suurella 

teosofisella luentomatkalla maan ympäri aina 
vuodesta 1902 saakka. Pohjois-Amerikassa, 
jossa hänen työnsä alkoi syyskuussa mainittuna 
vuonna, hän matkusteli ympäri Yhdysvaltoja, 
pitäen julkisia luentoja kaikkialla ja yksityisiä 
kokouksia Teosofisen Seuran jäsenten kanssa ja 
viipyen siellä kolmatta vuotta. Amerikassa hä- 
nen työnsä näkyykin suuresti enentäneen ylei- 
sön intoa ja kiintymystä teosofisiin aatteihin. 
Hänen O u t l i n e  of T h e o s o p h y  (Teoso- 
fian Ulkopiirteet) kirjansa ensimäinen painos 
—5,000 kpl. — myytiin vähässä ajassa ja toinen 
tilattiin. Amerikasta Mr. Leadbeater matkusti 
Uuteen Seelantiin ja sieltä Australiaan, jossa 
hän aikoo viipyä marraskuuhun saakka. Austra- 
liassa hänen yllämainittua kirjaansa on myyty 
10,000 kpl. ja 1,500 on äskettäin tilattu lisää 
Amerikasta kaikkiin koulu- ja kansankirjastoi- 
hin. Mr. Leadbeater on työskennellyt väsymät- 
tömällä tarmolla siitä saakka, kun hän jätti 
Englannin, ja on epäilemättä suuresti levon tar- 
peessa, mutta joka taholta kuulemme siitä ta- 
vattomasta herätyksestä, minkä hän on antanut 
Seuran työlle kaikissa maissa, missä hän on 
käynyt. Hän toivoo saapuvansa Ceyloniin jou- 
lukuun alkupäivinä ja ehtivänsä Adyariin Teo-
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sofisen Seuran ensi vuosikokoukseen (joulu- 
kuun lopulla). Tehtyänsä sitten pienen kierto- 
matkan Intiassa hän tulee Europpaan, jossa hän 
toivoo voivansa käydä Englannissa, Ranskassa, 
Hollannissa, Skandinaviassa ja mahdollisesti 
Saksassa ja Unkarissa. Amerikka pyytää häntä 
ääneen pian palaamaan, mutta sikäläisten vel- 
jiemme täytyy vähän malttaa mieltänsä, koska 
he niin kauan ovat saaneet iloita hänen läsnä- 
olostaan. Toiset ystävät, jotka rakastavat häntä 
yhtä sydämellisesti, ovat myös hänen läsnä- 
olonsa tarpeessa, kirjottaa the Theosophical 
Review.   1905:162—-163,  1906:59, 60, 93,  1907:3.  76, 

C. W. L e a d b e a t e r i n  asia. — — — An- 
nie B e s a n t i n  k a n t a .  — — — M i k s i  
A. B. k i r j o t t i  a r t i k k e l i n s a  » T e o s o -  
f i s e n  S e u r a n  p e r u s t a ? »  — — —  T. S:n 
s ä ä n n ö t  ja e r o t t a m i s o i k e u s .  1907:166 
—168, 

Mitä on s y n t i ?  Tähän kysymykseen vas- 
taa Mr.  Leadbeater — — — 1908:190—191,   ks 
sivistys 1908:346, 

C. W. L e a d b e a t e r  ja T e o s o f i n e n  
S e u r a .  Teosofisessa Seurassa puuhataan tätä 
nykyä kuuluisan salatieteilijän, Mr. C. W. Lead- 
beaterin kutsumista takaisin Seuraan. Mr. L. 
erosi Seurasta pari vuotta sitten eräitten häntä 
vastaan tehtyjen, asiallisesti perättömien syy- 
tösten nojalla. Kerromme tästä asiasta enem- 
män ensi numerossa.   1908:348, 

C.  W.  LEADBEATERIN  ASIA. 
Marraskuun alkupäivinä lähetettiin T. S. Suo- 

malaisen osaston jäsenille näin kuuluva kierto- 
kirje, jota samalla seurasi asianomainen äänes- 
tyslippu: 

»Ote pöytäkirjasta, joka pidettiin T. S. 
Suomalaisen Osaston hallinnon kokouksessa 
lokakuun 29 p:nä klo 6,30 i.-p. Läsnä: kaikki 
hallinnon jäsenet. 

2 §. 
Ylisihteeri ilmotti, että T. S:n vuosikokouk- 
sessa joulukuussa 1908 päähallinnossa tulee nos- 
tettavaksi kysymys siitä, pyydetäänkö Mr. 
C. W. Leadbeateria, joka v. 1906 erosi Seurasta 
eräiden häntä vastaan tehtyjen syytösten takia, 
astumaan takaisin Seuraan. Asia oli ylisihteerin 
mielestä kiireellistä laatua ja toivoi hän sentäh- 
den, että Suomalaisessa Osastossa voisi tapahtua 
äänestys asiasta jo ennen vuosikokousta. Omasta 
puolestaan hän jo oli kirjottanut presidentille 
kannattavansa kaikesta sydämestä Leadbeaterin 
palaamista  Seuraan. 

Hallinnon jäsenet yhtyivät yksimielisesti yli- 
sihteerin ehdotukseen. Rouva Hällström lausui 
olevansa vakuutettu siitä, etteivät Mr. Leadbea- 
terin aikomukset missään tapauksessa olleet 
huonot tai rumat vaan että hän neuvoillaan oli 
tahtonut olla avuksi. Turja arveli, että Seu- 
ralle olisi kunniaksi, jos sen etevä jäsen taas 
palaisi ja ryhtyisi työhön. Backman huomautti, 
että Seura nykyään käy läpi koetuksen. Hyvä 
on silloin, että meidänkin osastomme on mu- 
kana ja saa asiasta lausua mielipiteensä. Jos 
T. S. on niin huono, ettei se tahdo Mr. Lead- 
beateria takaisin, niin se on arvoton veljeyden 
ihannetta toteuttamaan. Hellner sanoi, että 
Leadbeater on tehnyt paljon hyvää ja ettei hän 
 

sittenkään tahtoisi häntä tuomita, vaikka hän 
olisikin menetellyt väärin. Neiti S. af Hällström 
ja Aaltonen olivat täysin samaa mieltä kuin 
edelliset puhujat. 

Hallinto päätti, että loosheille ja irtojäsenille 
lähetettäisiin    painettu    selostus    asiasta    ynnä 
pöytäkirjanote    hallinnon    kokouksesta.     Neiti 
S. af Hällström lupasi ruotsalaisille irtojäsenille 
hektograafilla  painattaa  ylisihteerin  kirjelmän. 
Samalla lähetettäisiin  kaikille jäsenille  osasto 
sääntöjen 38  §:n mukaan äänestyslippu. 

Kokouksen  puolesta: 
V.  H.   V a i v a n n e .  

Hyväksytty ja  tarkistettu hallinon 
kokouksessa  2.  XI.  1908. 

Pekka  E r v a s t .  

SUOMALAISEN OSASTON JÄSENILLE: 
C. W. Leadbeater on yksi aikamme huomatta • 

vimpia salatieteilijöitä. Harva se T. S. jäsen, 
joka ei tuntisi hänen uraa-uurtavia teoksiaan 
»Astralitaso», »Kuoleman tuolla puolla», »Nä- 
kymättömiä Auttajia», »Unielämä» y.m. Hän 
on yksi niitä verrattain harvoja selvänäkijöitä, 
jotka salatieteellisen harjotuksen kautta Esote- 
risessa Koulussa ja Mestarinsa johdolla ovat 
saavuttaneet täydellisen itsetietoisuuden kor- 
keammilla tasoilla kuin fyysillisellä. Lukemat- 
tomia T. S. jäseniä on hän auttanut sekä yksilö- 
kohtaisesti ja kirjeenvaihdon kautta että kirjoil- 
laan ja esitelmillään. 

Senpätähden herätti tavatonta huomiota 
T. S:n piirissä, kun toukokuussa 1906 kuului, 
että Charles Leadbeateria Amerikkalaisen Osas- 
ton hallinto oli syyttänyt jonkunlaisista siveel- 
lisyysrikoksista ja että hän senvuoksi oman 
Osastonsa (brittiläisen) hallinnolta oli anonut 
eroa T. S:n jäsenyydestä, mihin presidentti, 
eversti Olcott heti oli suostunut. Hämmästyk- 
sellä kuunneltiin niitä kiertäviä huhuja, että 
O W. Leadbeater muka oli n.s. »naisvihaaja», 
joka houkutteli nuoria poikia turmioon opetta- 
malla heille itsesaastutusta. Viralliset syytökset 
puhuivat tosin ainoastaan muutamista yksityis- 
tapauksista, joita oli sattunut Amerikassa Lead- 
beaterin suuren esitelmämatkan kestäessä, mutta 
panettelu kirjaili näitä juttuja ylenmäärin ja 
syytti Mr. Leadbeateria vaaralliseksi ei ainoas- 
taan T. S:lle vaan koko yhteiskunnalle. Oman 
Osastonsa hallinnon edessä tutkittavana esiin- 
tyi Mr. Leadbeater, joka on jo 60-vuotias, kai- 
kin puolin hillittynä ja levollisena, myönsi pa- 
rissa tapauksessa antaneensa neuvon mainittuun 
suuntaan, mutta sanoi tehneensä kaiken par- 
haassa aikomuksessa ja täysin vakuutettuna sen 
oikeudesta. Hän erosi Seurasta, jotta asia hau- 
dattaisiin, eikä sanonut tahtovansa puolustau- 
tua tai vedota jäsenten yleiseen mielipiteeseen. 

Tällä tavalla pantiin menemään tiehensä 
mies, joka T. S:lle oli tehnyt enemmän palve- 
luksia kuin useimmat muut jäsenet ja joka 22 
vuoden ajalla (aina vuodesta 1884, jolloin hän 
katkaisi entisen elämänuransa, luopui pappis- 
virasta Englannin kirkossa ja seurasi H. P. Bla- 
vatskya Lontoosta Intiaan) lakkaamatta oli 
työskennellyt teosofian puolesta. »Omassatun- 
nossa» (kesäk. 1907) huomautin taannoin, että 
T. S. tässä menetteli sangen kiittämättömästi.



Leadbeater, CharlesWebster — 251 — Leadbeater, Charles Webster 
 

Leadbeater oli toivonut, että rauha taas pa- 
lautuisi Seuraan, mutta tämä toivo petti. Panet- 
telua jatkui ja hänen »kauheuksistaan.» kiistel- 
tiin loppumattomiin. Jopa alettiin häntä myös- 
kin puolustaa. Yhä useampia esiintyi sanomalla, 
että Seura oli menetellyt peräti farisealaiseen 
tapaan sysätessään luotaan jäsenensä noinikään. 
»Otaksutaan, että hän oli rikkonut: onko silloin 
meidän täten kohdeltava hairahtunutta vel- 
jeämme? Jos me, jotka uskomme rakkauteen ja 
veljeyteen, näin kohtelemme toisiamme, mitä 
sitten muu maailma on tekevä?» 

Annie Besant, kunnioitettava presidenttimme, 
joka ensinnä oli hetkeksi horjunut, kun hän us- 
koi huhujen todenperäisyyteen, saavutti taas 
tasapainonsa, kun hän oli tavannut Leadbeaterin 
ja saanut Mestariltaan apua epäilyksissään. Ihan 
avonaisesti hän amerikkalaisessa kongressissa 
syyskuussa 1907 selitti, että C. W. Leadbeater 
oli hänen Vihitty kumppaninsa. Tämä nosti 
taas myrskyä sekä Englannissa että Amerikassa. 
Amerikassa Leadbeaterin vastustajat olivat ver- 
rattain harvat, mutta Englannissa vastustus tuli 
hieman suuremmaksi tämän vuoden heinäkuun 
vuosikokouksessa. Siinä tehtiin vaatimus, että 
Brittiläinen Osasto julkisesti lausuisi, että se 
kammoksui entisen jäsenensä vahingollisia op- 
peja sivellisyysasioista eikä tahtonut olla mis- 
sään tekemisissä niitten kanssa. 

Mitkä nyt sitten olivat nämä vahingolliset 
opit? Tämä kohta oli vähin erin alkanut selvitä: 
C. W. Leadbeaterilla näyttää aivan yksinkertai- 
sesti olleen se mielipide siveellisyyskysymyk- 
sessä, että jos on kahta pahaa verrattava, niin 
itsesaastutus on parempi kuin prostitutsioni. 
Siinä kaikki. 

Voidaanhan tästä asiasta olla eri mieltä: to- 
della lieneekin useimmilla ihmisillä toinen mie- 
lipide kuin C. W. Leadbeaterilla. Tahdon kui- 
tenkin muistuttaa, että tunnettu professori Forel 
kirjassaan »Sukupuolikysymys» (ruots. kää- 
nöksen siv. 237) lausuu: »pariutuminen makse- 
tun porton kanssa, joka millä hetkellä hyvänsä 
ottaa vastaan uuden, kävijän, on yhtä kaukana 
luonnollisesta rakkaudesta kuin sukuvietin oi- 
keasta tarkotuksesta ja sentähden se ei suin- 
kaan ole korkeammalla, p i k e m m i n  ale m- 
malla kuin i t s e s a a s t u t u s . »  Leadbea- 
ter lähti siitä edellytyksestä, että jollei ihmi- 
nen voi olla pahaa tekemättä, tehköön hän sil- 
loin mieluummin pahaa itselleen kuin lähim- 
mäiselleen. 

Tätä katsantokantaa oli kuitenkin Annie 
Besantkin lausunut paheksuvansa, ja Mr. 
Leadbeater oli hänelle luvannut, jopa julkisesti 
kirjeessä »Theosophist»-lehdessä kirjottanut 
ettei hän vastedes tulisi antamaan neuvoja yllä- 
mainittuun  suuntaan. 

Koska nyt kysymys taas otettiin keskustelta- 
vaksi Amerikassa, missä muutamat Leadbeaterin 
vastustajat alkoivat julaista erityistä aikakaus- 
lehteä »The Theosophie Voice» tätä tarkotusta 
varten, sekä myös Englannissa viime heinäkuun 
kongressissa, niin Annie Besant palattuaan 
Australiasta on lähettänyt kirjeen T. S:n eng- 
lanninkielisille jäsenille sekä kaikille osastojen 
ylisihteereille. 

Tässä kirjeessä presidentti lausuu sukupuoli- 
kysymyksestä  muutamia   ajatuksia,  jotka  tule- 
 

vat esitettäviksi ensi Tietäjän numerossa (mar- 
rask. 1908) ja ryhtyy sitten itse Leadbeaterin 
juttuun. 

Siinä saamme tietää, että Mr. Leadbeater on 
pysynyt vaiti ainoastaan hienotunteisuudesta 
Seuraa kohtaan. Hän olisi voinut, jos olisi tah- 
tonut, vetää esiin tosiseikat ja niillä kumota 
kaikki väärät syytökset. Mutta siihen hän oli 
liian ylväs. Annie Besant sanoo kuitenkin, että 
tosiseikat tulevat esitettäviksi, jollei asia tule 
hyvällä ratkaistuksi. Jotta tähän täydelliseen 
julkiseen selvittelyyn ryhdyttäisiin, pitää jon- 
kun tai joidenkuiden astua esiin Leadbeaterin 
syyttäjinä ja vastata seurauksista, sillä muuten 
ei Seura voi eikä saa siihen sekottua. 

Ohimennen mainitsee hän pari tapausta, joista 
Leadbeateria julkisesti syytetään. Pahinta 
ääntä oli pidetty eräästä nuoresta pojasta, ja 
Leadbeateria on suorastaan syytetty siitä, että 
hän tälle muka oli opettanut itsesaastutusta. 
Tämäpä asia onkin todellisuudessa aivan toisin. 
Kyseessä oleva poika oli auttamattomasti pa- 
heeseen vajonnut ja hänen äitinsä rukoili Mr. 
Leadbeateria lasta pelastamaan. Leadbeater roh- 
kaisi poikaa ja neuvoi häntä vähin erin vierau 
tumaan siitä; sen sijaan että hän joka päivä sii- 
hen lankeisi saisi se tapahtua yhä harvemmin ja 
viimein kokonaan lakata. Tämä tapaus on juuri 
sangen kuvaava. Toiset ovat samanlaatuisia. 
Todellakin voidaan kysyä: mikä järkevä lääkäri 
voisi paremman neuvon keksiä? 

Koko Annie Besantin kirjeestä ilmenee, mitä 
luottamusta ja rakkautta hän tuntee Mr. Lead- 
beateria kohtaan. Ja vaikka hän nimenomaan 
sanoo, ettei Mr. Leadbeater itse pyydä päästä 
takaisin Seuraan, niin on sittenkin selvää, että 
hän katsoo T. S:n velvollisuudeksi anoa Lead- 
beaterin palaamista Seuraan. Niinpä Mrs. Be- 
sant lausuu: »Jos Teosofinen Seura haluaa hy- 
vittää hänelle (C. W. L:lle) tehdyn vääryyden, 
niin pitää jokaisen Osaston kokouksessaan pyy 
tää minua kutsumaan häntä takaisin, ja minä 
olisin iloinen, jos sen saisin tehdä. Muuten tu- 
len kaikin tavoin virallisen jäsenyyden uiko - 
puolella mielihyvällä ottamaan vastaan hänen 
palveluksiaan, osottamaan hänelle kunnioitusta 
ja seisomaan hänen rinnallaan. Jollei T. S. hy- 
väksy tätä ja jos kaksi kolmasosaa kaikista 
Seuran jäsenistä vaatii minua tämän johdosta 
eroamaan, niin tahdon Mestariltani pyytää lu- 
paa eroomaan. Muussa tapauksessa — eikö jo 
ole aika lakata taistelemasta tuulimyllyjä vas- 
taan ja sen sijaan antautua tosi työhön?» 

Niin sanoo rakastettu ja kunnioitettu presi- 
denttimme ja meidän suomalaisten Seuran jä- 
senten tulee nyt esittää kantamme tässä asiassa. 

Veljet ja sisaret! Iloiseksi ja ylpeäksi minä 
teidän ylisihteerinänne tuntisin itseni, jos sai- 
sin yhtenä ensimäisistä Osastoni puolesta lähet- 
tää presidentille sen ilosanoman, että Suoma- 
lainen Osasto puolestaan pitää kunniana, jos 
Charles W. Leadbeater jälleen saa sijansa Teo- 
sofisessa  Seurassa. 

Veljellisesti  tervehtien 
P e k k a   E r v a s t ,  

ylisihteeri.» 
Tähän kiertokirjeeseen on nyt Suomalainen 

Osasto vastannut äänestämällä miltei yksimieli- 
sesti  (yksi ainoa  »ei»),  että Mr. Leadbeater on
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kutsuttava takaisin Teosofiseen Seuraan. Jo 
syksyllä teki amerikkalainen Osasto samanlai- 
sen pyynnön presidentille. Skandinavialainen 
Osasto on selittänyt, että se täysin luottaa presi- 
dentin kirjelmään, mutta että se muuten tahtoo 
pysyä asian ulkopuolella. 
1908:375—379, 

L e a d b e a t e r i n  asia. Brittiläisen Osas- 
ton ylisihteeri rouva S. Maud Sharpe ja Ame- 
rikkalaisen Osaston ylisihteeri tohtori Weller 
Van Hook ovat molemmat kirjeissä ylisihtee- 
rille lausuneet ilonsa Suomalaisen Osaston 
äänestyksestä Mr. Leadbeaterin hyväksi. »Olen 
varma siitä, ettei teidän osastollanne tule ole- 
maan syytä katua askeltaan», kirjottaa tohtori 
Van Hook.   1909:36,  104, 

Leadbeater-juttu oli koetus Teosofiselle Seu- 
ralle. Se näkyy nyt olevan onnellisesti rat- 
kaistu,   ks uskonpuhdistus 1909:42—43, 

Kesäkuussa valmistui painosta C. W. Lead- 
beaterin »Astraalitaso». — — — Leadbeaterin 
»Astraalitaso» on ainoa laatuaan. Se on tieteel- 
lisen tarkka ja selvä esitys astralimaailman 
oloista, asukkaista ja ilmiöistä, kirja sellainen, 
jollaisen ainoastaan salatieteellisesti harjottunut 
selvänäkijä on voinut kirjottaa. Sen esiintuo- 
mista tosiseikoista ei kuitenkaan Mr. Leadbeater 
yksin vastaa. Ainakin kaksi toisistaan riippu- 
matonta tutkijaa on koonnut havaintoja ja ai- 
noastaan semmoiset havainnot, jotka ovat aina- 
kin kahden tutkijan tekemät, on varteen otettu. 
Usein on myös kysytty ja saatu selvitystä ha- 
vaintoihin korkeammilta tahoilta. Muuten saat- 
taa jokainen, joka hiemankin on perehtynyt 
astralimaailman oloihin todistaa, että Leadbea- 
terin kirja on tosiseikkojen kanssa yhtäpitävä. 
Sitä onkin sanottu yhdeksi aikamme merkilli- 
simmistä kirjoista ja on ennustettu, että se tu- 
lee elämään läpi vuosisatojen. Suomennos on 
huolellisesti ja hyvin tehty. — Kirjan hinta on 
1:50, sid. 2:50 ja lähetetään postivapaasti osta- 
jalle kesän aikana.   1909:210, 

K a t o l i l a i n e n  p a p p i  ja k i s s a .  Muuan 
lukijamme on väittänyt, että Leadbeaterin 
mainitsema tapaus katolilaisesta papista, joka 
kuolemansa jälkeen yhtyi kissaan, ei voi olla 
tosi, koska kehitys käy ylöspäin eikä alaspäin; 
kun sielu kerran on saavuttanut inhimillisen 
asteen, ei se enää voi ottaa asuntoansa eläimen 
ruumiiseen. Koska mahdollisesti joku toinen 
lukija on ajatellut samaan suuntaan, tahdomme 
huomauttaa, että se väite tai luulo johtuu väärin- 
käsityksestä. Mr. Leadbeater ei ole puhunut jäl- 
leensyntymistä eläimenä; se on ihmisille mah- 
dotonta. Hän on puhunut siitä verrattain har- 
vinaisesta mahdollisuudesta, että astralitasolla 
oleva ihminen joksikin aikaa saattaa yhtyä eläi- 
meen, käyttää mediuminaan niin sanoaksemme, 
jos hänen himonsa häntä siihen houkuttelevat 
tai jos hän on joutunut mustan maagikon pau- 
loihin. Siinä on koko asia, ja mielestämme Mr. 
Leadbeaterin kirjotus on aivan selvä. 1909:262 
—263, 

ks  pohjoisnapa   1909:301,   looshityö   1909:339— 
340,  kirjallisuus  1909:341, 

Se vain olkoon mainittu, että Mr. Leadbea- 
teriltä   tulee   jatkuvana   kirjotuksena   julaista- 

vaksi eräs selvänäköisiin tutkimuksiin perus- 
tuva, kerrassaan ihmeellinen tulevaisuuden ku- 
vaus. Tämä artikkelisarja, sen voin vakuuttaa, 
on jotakin »noch nie dagewesenes» (ennen kuu- 
lumatonta), ks Tietäjä 1909:369—370, 1909 
joulul: 14, 

Tämä kuva1) esittää Mr. O W. Leadbeaterin 
itsetietoisen älykkäät ja voimakkaat kasvon- 
piirteet. Hän on silminnähtävästi mies, joka 
tietää, mitä itsehillintä on, joka kulkee omaa 
tietään horjumatta, joka kätkee omat tunteensa 
syvään poveensa. Hän on tarkastaja, tutkija, ar- 
vostelija. Hänen katseensa edestä häipyy kuori, 
joka todellisuuden peittää, hänen silmänsä tun- 
kee ytimeen. Mikä kehityshistoria lieneekään 
sillä sielulla lakanaan, joka nyt on saavuttanut 
niin huomattavan tasapainon? 

2) Kun Charles Leadbeater tässä ruumistukses- 
saan [»ruumistuksessa] tutustui teosofiaan oli 
hän pappismies Englannin kirkossa. Hän oli 
omien sanojensa mukaan silloin alkanut »ajatella 
asioita, joita ei ole hyvä ajatella, jos mielii py- 
syä oikeauskoisena». Hän oli tämän ajattelunsa 
nojalla kadottanut uskonsa kirkonoppiin. Hän 
ei kuitenkaan vajonnut suorastaan materialis- 
miin, koska oli heittäytynyt spiritismiä tutki- 
maan ja huomannut, että jotkut uskonnolliset 
opit olivat tosia, vaikka toiset sotivat järkeä 
vastaan. Hän tiesi omien havaintojensa nojalla, 
että ihmisestä oli jotakin olemassa kuoleman 
jälkeen ja että materialismi siis siinä kohden 
erehtyi. Mutta hän ei spiritististen tutkimus- 
tensa nojalla voinut laatia itselleen yhtenäistä 
maailmankatsomusta, ei arvostella muita uskon- 
nollisia oppeja pätevillä perusteilla. Silloin hä- 
nen käteensä sattuivat Mr. Sinnettin ensimäi- 
set teosofiset kirjat, ja Charles Leadbeater tiesi 
heti löytäneensä tien, jota kulkien kaikki sel- 
venisi. 

Hän liittyi Teosofiseen Seuraan, jätti ase- 
mansa kirkossa v. 1884 ja matkusti Madame 
Blavatsk3’n kanssa [»Lontoosta] Intiaan. Hän 
tahtoi vain palvella löytämänsä totuuden asiaa 
eikä hänellä silloin vielä ollut aavistustakaan 
siitä, että voisi itse kehittyä pitemmälle tässä 
elämässä. 

Karma [‘Karma] oli kuitenkin määrännyt 
toisin. Intiassa hän sai tavata muutamia suuria 
Opettajia [»opettajia] ja heiltä ja heidän ope- 
tuslapsiltaan hän sai paljon oppia. Vihdoin 
häntä myös opastettiin kohottamaan tajuntansa 
ylemmille tasoille, ja kun hän oli suorittanut 
vaaditun valmistustyön, kehittyi hänessä astrali- 
nen ja mentalinen selvänäköisyys [»astraalis- 
mentaalinen].    Tästä hän itse sanoo: 

»Jokainen, joka on valmis tekemään työtä 
sen eteen, niinkuin minä olen tehnyt, voi päästä 
tietämään, niinkuin minä tiedän, että luonnon 
tasot ovat varmoja tosiasioita, hän voi tietää, 
että opit kuolemantakaisista [»kuolemanjälkei- 
sistäj tiloista ovat tosia, sillä hän saa nähdä ja 
puhua   n.k.    [*n.s.]    vainajien    kanssa    heidän 
 

1)   [»alkutekstissä oleva] 
2) [*Tämän artikkelin tästä asti P. E. on tois- 

tanut v. 1923: 43—45 tehden siihen muutamia 
kielellisiä korjauksia, jotka tässä on merkitty 
tähdellä ja hakasulkeissa.] 
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omalla tasollaan; ja häntä tyydyttää paljon 
enemmän tämmöinen kohoaminen heidän tasol- 
leen kuin (spiritistinen) tapa vetää heitä takai- 
sin alas fyysilliselle tasolle materialisatsionin 
välityksellä. Hän voi tietää jälleensyntymisen 
suuret tosiasiat, sillä hän voi oppia luomaan 
katseensa omiin menneisiin elämiinsä, jotka 
ovat hänen edessään kuin kirjan lehdet. Hän 
voi ilman vähintäkään epäilystä huomata to- 
siksi kehityksen ja jumalallisen oikeuden mah- 
tavat lait. Kaikkia näitä asioita minä itse tie- 
dän personallisen havainnon nojalla, ja sama- 
ten voi kuka tahansa, joka tahtoo yrittää ja 
astua Tielle [*tielle]. En sano [*väitä], että se 
olisi helppoa; en sano [*väitä], että sitä voisi 
tehdä nopeasti, mutta minä sanon, että monet 
ovat sen tehneet ja että jokaisella ihmisellä on 
voimat uinuvina sisässään ja että jokainen voi 
onnistua, jos hän tahtoo.» 

Kuinka suureksi avuksi Mr. Leadbeaterin ja- 
lojen ja uhrautuvaisten ponnistusten jälkeen 
saavuttama selvänäköisyys onkaan ollut! Lu- 
kuunottamatta lukemattomia yksityistapauksia, 
jolloin hän on kyennyt auttamaan sekä »elä- 
viä» että »kuolleita», ovat hänen personallisiin 
tutkimuksiin ja havaintoihin perustuvat kir- 
jansa olleet omiansa sekä selvittämään ja valai- 
semaan teosofisia oppeja että laajoissa piireissä 
herättämään intoa ja uskoa teosofiseen maail- 
mankatsomukseen. 

Olen tällä tavoin tahtonut esittää lukijoil- 
lemme tätä nykyajan merkillistä salatieteilijää 
ja selvänäkijää, että he avoimin silmin ja sa- 
malla myötäisellä tunnolla voisivat tutustua 
niihin hänen äskeisiin yliaistillisiin havaintoi- 
hinsa, joista hän niin taidokkaasti tekee selkoa 
kirjotuksessaan »Kuudennen juurirodun alku- 
vaiheet».    1910:3—4, 

C. W. L.: »Näkyväinen ja näkymätön ihmi- 
nen»  ks kirjallisuus  1910:174, 

ks salatiede 1910:174. 179—180, L u o n n o n -  
h e n g e t ,     kirj.  C. W. L.    1910:181, 

ks salatiede 1910:274—275, 
Kys. Koska C. W. Leadbeater kirjassaan 

»Luonnonhenget» sanoo, että »se pieni näköky- 
vyn kasvaminen, joka tähän vaaditaan (nimit- 
täin luonnonhenkien näkemiseen) ei ole niin- 
kään harvinainen eikä vaikeasti saavutettava», 
niin pyydän kysyä, miten se olisi saavutettava 
ja minkälaisten harjotusten avulla. 

Vast. »Valkoiselta» taholta ei julkisesti an- 
neta mitään neuvoja »kykyjen» saavuttamiseen. 
Puhtaalla elämällä ja mietiskelyllä kehotetaan 
ihmisiä kasvattamaan itseään ruumiillisesti ja 
henkisesti. Kyvyt silloin heräävät aikanaan. 
1910:360, 

ks Krishnamurti 1911:91—92, 
Teosofista orkesteria eivät enää johda ainoas- 

taan A. B. ja C. W. L. ks Kristus 1911:287—289, 
C. W. L:n muistiinpanoja ks H. P. B. 1911: 

317—319, 
Samassa teoksessa, joka sisältää Mr. 

C. W. Leadbeaterin pitämiä pikku puheita ilta- 
sin T. S:n päämajassa Adyarissa, kertoo tekijä 
m.m. Marsista ja sen asukkaista. Tämä kyhäys 
on luettavana erityisenä artikkelina tässä Tie- 
täjän numerossa. Ymmärtääkseen siinä esitetyt 
asiat on lukijan hyvä  tutustua   »Enkelein lan- 
 

keemus» nimiseen kirjaan. Mr. Leadbeater on 
jyrkästi sillä kannalla, että Mars ja Merkurius 
kuuluvat »maaketjuun», s.o. meidän ihmiskun- 
tamme on ennen asustanut Marsissa ja tulee jä- 
tettyään maapallon siirtymään Merkuriukseen. 
Marsissa asuu tätä nykyä Mr. Leadbeaterin mu- 
kaan kahdenlaisia ihmisiä: osaksi »laiskureita», 
jotka jäivät sinne, kun muu ihmiskunta muutti 
maahan, osaksi ihmisyksilöitä, jotka kuuluvat 
n.k. sisäiseen kiertokulkuun. Nämä ihmiset 
ovat lahjakkaita sieluja, jotka haluavat nopeasti 
kehittyä. He eivät ole meidän ihmiskuntamme 
vanhimpia sieluja, ei niitä, jotka kuuketjussa 
ensimäisinä kehittyivät eläimistä ihmisiksi. He 
kuuluvat n.k. toiseen sieluryhmään, siis niihin 
ihm.isiin, jotka täällä maapallolla ruumistuneina 
muodostavat suuren ihmisenemmistön, joita ei 
elähytä mikään erityinen kehittymisinto. Mutta 
sisäkiertolaiset poikkeavat siinä suhteessa ryh- 
mäläisistään, että he kuten sanottu tahtovat ke- 
hittyä. Heille suodaan tilaisuus ruumistua ket- 
jumme toisilla planetoilla, jotta he saavuttai- 
sivat saman asteen, jolla ihmiskuntamme ensi- 
luokkalaiset ovat. Ja ketkä näihin ensiluokka- 
laisiin kuuluvat? Ne ihmiset, jotka ottavat osaa 
kulttuurityöhön maapallolla, edistyneimmät, si- 
vistyneimmät, ajattelevimmat ja jaloimmat. 
Niiden tasolle Marsihmiset y.m. sisäkiertolaiset 
pyrkivät.    1911:319—320, 

Kys. Onko uskottava todeksi mitä C. W. L. 
kertoo kirjotuksessaan Marsista ja sen asuk- 
kaista? Onko yleensä semmoinen kirjotus hyö- 
dyllinen Tietäjän lukijoille ja herättääkö se 
luottamusta  teosofiaa  kohtaan? 

Vast. Tietäjän tehtävänä on silloin tällöin 
esittää lukijoilleen, mihinkä tuloksiin tunnetut 
teosofiset selvänäkijät tutkimuksissaan tulevat, 
eikä Tietäjä voi ottaa vastatakseen niiden 
todenperäisyydestä. Vapaan ajattelun ja tutki- 
muksen tasavallassa vastaa kukin itse mielipi- 
teistään ja havainnoistaan, mikäli ne eroavat 
toisten lausunnoista, mutta kunnioituksella 
kuunnellaan jokaista, jolla on jotakin sanotta- 
vana. Meillä ei ole mitään syytä epäillä 
C. W. Leadbeaterin vilpittömyyttä ja rehelli- 
syyttä, tunnemme myös hänen harvinaisen ke- 
hittyneen selvänäköisyytensä ja laajat tutki- 
muksensa astrali- y.m. tasoilla, jonka tähden 
emme voi kieltää arvoa hänen lausunnoiltaan 
kyseessä olevan asian suhteen. Eiväthän täm- 
möiset tieteelliset — salatieteelliset — asiat 
koske ihmisen syvintä hengenelämää, eikä usko 
tai epäusko niihin ole mikään »autuudenasia». 
1912:45—46, 

ks I. T. J. 1912:106—109, Kristus 1912:143, 
Steiner  1912:201—202, 

K u o l e m a n j ä l k e i n e n  elämä, kirj. 
C. W. Leadbeater suomentanut Veikko Palomaa. 
— Erinomainen pikkukirja, josta jo muutamat 
lukijat ovat ennustaneet, että se tulee laajalle 
leviämään.   1912:254, 353, 496, 502, 

Mrs. Besant, Mr. Leadbeater y.m,, uskovat ja 
väittävät siis, että Kristus eli 105 vuotta e. Kr. 
ja että ks Kristus 1913:3—6, evankeliumi 1913: 
58—60, »Ihminen, mistä ja miten» — — — on 
tulos Mrs. Besantin ja Mr. Leadbeaterin yh- 
dessä tekemistä selvänäköisistä tutkimuksista, 
ks A. B. 1913:219, 259, 291, 309, 362, 1914:96,



Leadbeater, Charles Webster — 254 — Leadbeater, Charles Webster 

Viime kuluneina seitsemänä vuotena on teo- 
sofisissa piireissä sekä Leadbeater- että Steiner - 
asiain johdosta pohdittu siveellisten elämänla- 
kien suhdetta okkultiseen tietoon, ks salatiede 
1914:198—199, 

S e l v ä n ä k ö i s y y s ,  kirj. C. W. Leadbea- 
ter suom. Hugo Vaivanne 1914:202, 252, 366, 

C h a r l e s  W. L e a d b e a t e r ,  Teosofisen 
Seuran tunnettu selvänäkijä, muutti jo useita 
vuosia sitten Indiasta Austraaliaan. Täällä hän 
on matkustellut ja esitelmöinyt ja tehnyt moni- 
puolista okkultista työtään. Joku aika sitten 
hän oli heikosti sairaana ja pelättiin jo hänen 
poismuuttoaan, mutta nyttemmin hän taas lie- 
nee tervehtynyt. Mr. Leadbeater asuu nykyään 
ihanassa Sydneyn kaupungissa ja käyttää kol- 
mea sihteeriä apunaan ahkerassa, väsymättö- 
mässä  työssään.   1919:31,  101, 

ks sota  1920:197—199, 
Mr. Leadbeaterin omaperäiset yliaistilliset 

tutkimukset ks R-R 1921:388—396, 1922:79. 
»Tunti Mr. Leadbeaterin seurassa», kirj. 

E. Wood ks tätä 1922:167, 194. 205, 217, 229, 240 
muist.,  259, 

Helmikuun 17 p:nä tänä vuonna täyttää 
C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r  76 
vuotta. Hän on siksi tunnettu teosofinen kir- 
jailija ja selvänäköinen tutkija, että Ruusu- 
Ristillä okkultisena aikakauskirjana on täysi syy 
toivottaa hänelle onnea hänen syntymäpäivä- 
nään. Sitä paitsi Mr. Leadbeater kuuluu niihin 
ulkomaalaisiin teosofeihin, joihin minä nuoruu- 
dessani ihastuin ja joille aina säilytän rakkaan 
paikan sydämessäni, joskin mielipiteet ja näkö- 
kannat tärkeissä kysymyksissä myöhemmin ovat 
kulkeneet eri suuntiin. En ole koskaan rakas- 
nut käännöstyötä, mutta kun Skandinaavian 
Teosofinen Seura v. 1903 pyysi minua kääntä- 
mään ruotsiksi C. W. Leadbeaterin vastikään 
ilmestyneen laajahkon teoksen The o t h e r  
side of d e a t h  (Kuoleman tuolla puolen), 
ryhdyin heti innolla ja ilomielin työhön, — niin 
suuresti ihailin tekijän korutonta ja vilpitöntä 
tyyliä. 

Mr. Leadbeaterista kirjoitin kerran seuraa- 
vasti:   [*ks edellä 1910:3—4] — — — 

Noin kirjoitin tammikuussa 1910. Vuonna 
1911 pantiin alulle Idän Tähti-liike, v. 1913 il- 
mestyi Besant—Leadbeaterin kirja, Man. 
w h e n c e ,  how and w h i t h e r ?  (Ihminen, 
mistä ja miten?), v. 1914 alkoi maailmansota ja 
julmat teosofiset ‘ viittaukset Saksan kansan 
mustuudesta — ja allekirjoittanut samoinkuin 
moni muu teosofinen tutkija oli pakoitettu tar- 
kistamaan käsityksiään selvänäköisyyden y.m. 
psyykkisten kykyjen kantavuudesta ja luotetta- 
vuudesta. Kun tämän tarkistelun nojalla jou- 
duin johtopäätöksiin, jotka tekevät minut skep- 
tilliseksi selvänäköisten tiedonantojen ja lau- 
suntojen suhteen, ovat jotkut ystävät luulleet, 
että uskonpuutteeni koskee asianomaisia selvä- 
näkijöitä itseään, että epäilen heidän vilpittö- 
myyttään ja asetun arvostelevalle ja tuomitse- 
valle kannalle heidän itsensä suhteen. 

Niin ei ole asianlaita. Mitä nyt erikoisesti 
Mr. Leadbeaterin tulee, en ole koskaan epäillyt 
hänen    bona    f i d e s  ‘tään.     Kaikista    hänen 
 

kirjoituksistaan uhkuu rehellinen ja vilpitön 
henki. Ei hän halua ketään nenästä vetää. Nä- 
kyihinsä ja kokemuksiinsa hän itse epäilemättä 
uskoo. Ei liioin pälkähtäisi päähäni epäillä 
Mr. Leadbeaterin kykyjä, hänen selvänäköisyyt- 
tään semmoisenaan. Hän on minun silmissäni 
aikamme ihmeellisimpiä klärvoajanteja, täydel- 
linen spesialisti henkimaailman astraalis- 
mentaalisten ilmiöiden alalla. Hän on kuin nyky- 
ajan Svedenborg. Hän on — kuten saksalainen 
filosofi, kreivi Keyserling sanoo — älyltään 
liian yksinkertainen keksiäkseen itse näkyjään. 
Hän on tieteellinen tutkija pikemmin kuin filo- 
sofi. Hän vaeltaa näkymättömässä maailmassa, 
tekee havaintoja, kerää tosiasioita väsymättö- 
mänä, uutterana, aina uteliaana, mutta hän ei 
ole kyllin terävä älyltään, kyllin filosofinen 
mieleltään osatakseen aina arvostella näke- 
miään. Hän tekee ehkä liian nopeasti johtopää- 
töksiä, hän yleistyttää liian äkkiä — niinkuin 
tieteelliset tutkijat tekivät sommitellessaan ko- 
koon materialistisen maailmankatsomuksen. 
Charles Leadbeaterin filosofiaa saattaisi ehkä 
nimittää astraaliseksi materialismiksi eli posi- 
tivismiksi, joka varhemmissa kirjoissa oli ylen 
viehättävä ja herttainen, mutta joka hänen 
myöhemmissä näyissään on välistä himmentä- 
nyt henkistä tajuntaa. 

Niinpä toteutuu C. W. L:nkin suhteen, ettei 
kukaan teosofeista ole kaikkitietäväinen. Tästä 
hän samoinkuin H. P. B. ja A. B. y.m, onkin 
varoittanut Teosofisen Seuran jäseniä. Mutta 
ihmiset heikkoudessaan ja tietämättömyydes- 
sään luovat itselleen auktoriteetteja. On niin 
turvallista uskoa, että se tai se »suuri salatie- 
teilijä» t i e t ä ä .  Mihinkä joutuisimme, jol- 
lemme kehenkään saisi luottaa? huudahtavat 
totuuden etsijätkin, vaikka heidän pitäisi ym- 
märtää, ettei personallista luottamuksen puu- 
tetta osoita se, ettei pidä toisen jokaista sanaa 
Jumalansanana. Sanoi ja opettihan Buddhakin, 
ettei meidän tule uskoa mihinkään, jota ei jär- 
kemme täysin ymmärrä, jota ei sydämemme 
täysin hyväksy. Miksikä siis uskoisimme sel- 
vänäkijän sanoihin, kun hän väittää, että Sak- 
san kansa maailmansodan aikana oli »mustien» 
vallassa, Englannin ja Ranskan kansat taas 
»valkoisten» ohjaamina? Sanoohan järkemme, 
että semmoinen, »näky» on aito liittolaiskan- 
sallinen perustuksiltaan, vailla sitä veljesrak- 
kautta, jonka avulla yksin totuus tajutaan. Ja 
minkätähden uskoisimme fantastisiin ja lapsel- 
lisiin kertomuksiin »Alcyonen» menneistä elä- 
mistä, joissa Alcyone on ollut tekemisissä maa- 
ilman kaikkein suurimpien henkilöiden ja mes- 
tarein kanssa? Sanoohan inhimillinen sydä- 
memme, että kun rakastamme ja ihailemme jo- 
takin henkilöä, uskomme hänestä vaikka mitä 
kaunista ja hyvää; kun lisäksi psyykkinen kyky 
laskee mielikuvituksen lentoon, kasvaa ihaile- 
mamme ystävä minkälaiseksi satusankariksi ta- 
hansa. 

Onhan tuo kaikki vaaratonta, jos me vain py- 
symme järjissämme. Mutta enemmän hyötyä 
olisi selvänäköisistäkin kyvyistä, jos niillä koe- 
tettaisiin ottaa selvää todella tärkeistä ja lähei- 
sistä asioista. Siinä suhteessa kuitenkin arvos- 
telu vaikenee, sillä kukin elävä ihminen tietää 
itse,   kuinka   hän   kykyjään   käyttää.     Ehdotin
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kerran kirjeessä Mr. Leadbeaterille, että hän 
tutkisi muuatta jännittävää ihmisen sielua ja 
ruumista koskevaa kysymystä. Tämä tapahtui 
muistaakseni v. 1908. Mr. Leadbeater vastasi, 
että hänen mielestään oli paljon tärkeämpiä 
asioita tutkittavana. No niin, sehän oli hänen 
asiansa. Uskoin kuitenkin, että ehdottamani 
kysymyksen perusteellinen tutkiminen olisi 
auttanut monta teosofia ja estänyt monta krii- 
siä Teosofisen Seuran historiassa. Nyt ymmär- 
rän, että Mr. Leadbeater ei osannut ryht3rä sem- 
moiseen tutkimukseen. Psyykkiset kyvyt riip- 
puvat suuressa määrin ihmisen luonteesta, hä- 
nen »personallisesta yhtälöstään». Tutkittavan 
aiheen täytyy häntä miellyttää, huvittaa, herät- 
tää hänen uteliaisuuttaan. Jos hän mitä kam- 
moo tai pelkää, ei hän kykene sitä selvänäköi- 
sesti tutkimaan, niin kauan kuin ei hänen hen- 
kinen minänsä ole lähellä mestariutta. 

Että näin pitkälti olen kirjoittanut Mr. Lead- 
beaterista, todistakoon lukijalle, kuinka mielen- 
kiintoinen ilmiö hän minun silmissäni on, 
kuinka suuresti häntä ihailen ja kunnioitan. 
Hän on niitä marttyyriteosofeja, joita on paljon 
paneteltu, paljon epäilty, paljon vihattu. Sen 
kaiken johdosta uskon mielelläni niitä hänen 
ystäviään, jotka tuntevat hänet, ovat eläneet ja 
työskennelleet hänen parissaan ja vakuuttavat, 
että hän on harvinaisen puhdas, lapsellinen ja 
vilpitön  ihminen.    1923:43—47, 

ks Sinnett 1923:126—127, 208,  1924:118, 223, 
Mr. C. W. Leadbeaterin mielenkiintoinen ja 

valaiseva esitys taivasmaailmasta ja sen asu- 
jaimista nimeltä »Älytaso».   1924:359. 

ks auktoriteetti 1925:146—151. I. T. J. 1926:35 
—37, R-R 1926:69—71, teosofia 1926:167—169, 229. 

M e s t a r i t  ja Polku. Tällä nimellä on 
Suomen Teosofisen Seuran kustannuksella il- 
mestynyt C. W. Leadbeaterin uuden kirjan suo- 
mennos. Kirja on kirjoitettu tekijänsä suju- 
vaan tyyliin ja sen lukevat jännityksellä kaikki, 
jotka ihailevat Mr. Leadbeaterin pelotonta 
astraalista ekspertiisiä. Siinä on paljon hyviä 
ja siveellisesti yleviä neuvoja pyrkijöille, vaikka 
jotakuta lukijaa voi tympäistä silloin tällöin 
esiintyvä sana »mainehikas» tai »kunniakas», 
joka ei tunnu vakavalta henkisen elämän yhtey- 
dessä: mutta kuvaukset »suurista vihkimyksistä» 
muistuttavat liian paljon eräiden veljeskuntien 
vapaamuurarimenojen tapaisia vihkimysseremo- 
nioja herättääkseen asiantuntijoissa uskoa sii- 
hen, että nyt on maailmalle kerrottu, mitä Val- 
koisessa Veljeskunnassa todella tapahtuu. 1927: 
39—40, 

C. W. L e a d b e a t e r  julkaisi viime vuonna 
kaksi kirjaa vapaamuurariudesta: G l i m p s e s  
of m a s o n i c  h i s t o r y  ja The h i d d e n  
life in f r e e m a s o n r y ,  joita molempia 
mielihyvällä suosittelen kielitaitoisten vapaa- 
muurariveljien luettavaksi.    1927:83, 

C. W. L e a d b e a t e r  täyttää helmikuun 17 
pnä 80 vuotta. Piispa F. W. Pigott kirjoittaa 
hänestä The T h e o s o p h i c a l  R e v i e w  - 
lehdessä: »Hän on yksinkertaisesti paljas minä 
(Ego), vieläpä suuri minä. Muuan suuri kris- 
tillinen mystikko on sanonut, että sielun täytyy 
olla alaston, ennenkuin se voi lähestyä Mesta- 
 

ria — n u d u s  n u d u m  J e s u m  s e q u i  
(Tuomas Kempiläinen). Ymmärrämme mysti- 
kon tarkoituksen, kun tunnemme piispa Lead- 
beaterin; tiedämme silloin, mitä täysin todelli- 
nen personallisuus on; tiedämme jotakin siitä, 
minkä näköinen Minä on — ainoankaan vaat- 
teen verhooma minä». Kunniakas vanhus on 
aivan äsken julkaissut tutkimuksen n.s. tshak- 
roista  nimeltä  The C h a k r a s .     1927:83—84, 

I h m i n e n  n ä k y v ä i s e n ä  ja näky- 
m ä t t ö m ä n ä .  C. W. Leadbeaterin niin sa- 
noaksemme klassillinen teos auroista, väreistä 
ja niiden merkityksestä on vihdoin ilmestynyt 
suomenkin kielellä. Se on värillisillä kuvilla 
varustettu ja on kiintoisa ja opettavainen ei ai- 
noastaan selvänäkijöille vaan kaikille, jotka ha- 
luavat tietoa värien symboliikasta.  1927:212, 

H e l m i k u u n  17 p:nä täytti C. W. Lead- 
beater 81 vuotta. Hän on siis 7 à 8 kuukautta 
vanhempi Annie Besantia. Harvoin tapaa kahta 
niin tervettä ja työkykyistä vanhusta. 1928:103, 
ks A. B. 1928:254, 1929:230, 1930:226, 265, 

Sydäntäni kirveli, kun luin, mitä tohtori 
Stokes, »Critic»-lehden ansiokas toimittaja, kir- 
joitti Annie Besantin C. W. Leadbeaterin okkul- 
tismista (kts. Ruusu-Ristin helmikuun n:oa, 
osasto »Mitä muualla tiedetään»). Toht. Stokes 
on parin kymmenen vuoden aikana harjoittanut 
tervejärkistä arvostelua teosofisissa asioissa, ja 
hän se herätti Amerikassa »Back to Blavatsky»- 
liikkeen, joka nyt on saanut paljon kannattajia 
kaikissa teosofisissa seuroissa, kun on ymmär- 
retty, että H. P. B. on ensimäinen ja todellinen 
auktoriteetti teosofisissa kysymyksissä. Toht. 
Stokes on humoristi ja hänen arvostelunsa on 
aina leikillinen sävyltään, mikä seikka taittaa 
siltä pahimman kärjen. Mutta se voi välistä 
mennä liian pitkälle, kuten äsken, kun hänen 
sanansa miltei riistivät kaiken okkultisen ja 
jooga-arvon A. B:n ja C. W. L:n opetuksista, 
samalla kun hän varusti heidät erinomaisen 
rikkaalla mielikuvituksella. 

Tämän johdosta muistuu mieleeni, mitä tun- 
nettu saksalainen filosofi, kreivi Hermann 
Keyserling, kirjoitti teoksessaan »Das Reise- 
Tagebuch eines Philosophen». Hän kävi mat- 
koillaan Indiassa myös Adyarissa, tutustuen 
Teosofisen Päämajan henkilöihin. Hän lausuu 
personallisena vaikutelmanaan Mr. C. W. Lead- 
beaterista tähän tapaan: Mr. L. epäilemättä nä- 
kee astraalisella silmällään mitä hän kirjois- 
saan kuvailee, sillä hän on liian yksinkertainen 
älyltään, kyetäkseen keksimään näkyjään. Yhtä 
suopeata lausuntoa kreivi Keyserling ei anna 
omasta maanmiehestään tohtori R. Steineristä, 
jonka hän taas sanoo olleen kyllin älykkään 
voidakseen  keksiäkin   antroposofisia  näkyjään. 

Arvostelijoita on aina, ja jos C. W. L. antaisi 
kouriintuntuvia todistuksia kyvyistään, kävisi 
hänen arvatenkin niinkuin H. P. Blavatskyn, 
joka »okkultisten ilmiöittensä» johdosta leimat- 
tiin petturiksi ja kavaltajaksi. Ei maailma vä- 
litä semmoisista todistuksista, jotka kääntävät 
nurin sen hellimiä ennakkoluuloja. H. P. B. 
katui ilmiöitään, ja vanha Okkultinen sääntö 
vaatiikin, että opetuslapsi ei anna julkisia näyt- 
teitä kykyjen käytöstä. Mitä taas tulee kerto- 
muksiin   omista   havainnoista   näkymättömässä
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maailmassa, ei C. W. L. enemmän kuin kukaan 
toinenkaan pyydä kenenkään sokeata uskoa. 
Jokainen arvostelkoon omien kokemuksiensa 
valossa ja oman järkensä kannalta, kuinka pal- 
jon todellisuusarvoa hän myöntää selvänäkijäin 
kertomuksille. 

Minun silmissäni C. W. L. on harvinaisen har- 
jaantunut astraalinen selvänäkijä. Mutta kun 
hän ryhtyy puhumaan korkeammista tasoista 
tai yleensä filosofoimaan ja teoretisoimaan, py- 
syttelen varovaisena ja kriitillisenä, Korkeam- 
mat tasot käsittääkseni kadottavat sen aineellis- 
realistisen leiman, mikä vielä on astraalis- 
mentaalisella tasolla (r u u p a 1 o o ka, kuten 
vanhat indialaiset sanovat), C. W. L:n kuvauk- 
sista tuntuu kuin kaikki pysyisi samanlaisena 
aina vain yhä »hienommassa» muodossa, niin että 
»henki» lopulta ei ole muuta kuin ylen hienoa 
ainetta. Tämä puolestaan näyttää minulle, että 
C. W. L:n havainnot eivät nouse astraalista 
maailmaa ylemmälle. Mutta hyvä niinkin. Ar- 
vonsa kullakin. 

Mitä taas Annie Besantiin tulee, on hän siksi 
vanha ja perehtynyt joogi, ettei hänen neuvonsa 
mielikuvituksen okkultiseksi kasvattamiseksi 
ole tuulesta temmattu. Käytämme sanaa »mieli- 
kuvitus» usein halveksivassa merkityksessä tar- 
koittaen semmoista ajatuksen lentoa, jolla ei ole 
pohjaa todellisuudessa. Mutta sana mielikuvitus 
merkitsee okkultistille toista. Se on »imaginat- 
sionia», ei paljasta »fantasiaa». Ja imaginatsioni 
on tajuntamme kyky liikkua kuvissa. Viiden 
aistin avulla teemme havaintoja fyysillisessä 
maailmassa. Siitä kerääntyy tajuntaamme ku- 
via. Näitä kuvia voimme muutella, muovailla, 
muodostella ja luoda niiden pohjalla uutta. Se 
on mielikuvituksen eli imaginatsionin työtä fyy- 
silliseen todellisuuteen nähden. Mutta jos tah- 
domme kokemusta näkymättömästä maailmasta, 
ei mielikuvitus sinään auta. Täytyy ensin saada 
tajuntaan todellisia havaintoja toisesta maail- 
masta. Kuinka semmoinen tapahtuu? Joogan, 
s.o. siveellisen kasvatuksen ja ajatuksen hillin- 
nän avulla. Kun asetumme sielussamme oikeaan 
suhteeseen näkymättömään maailmaan, silloin 
sen todellisuus voi koskettaa sisäistä tajun- 
taamme. Ja mikä on oikea suhde? Se sisältyy 
sanaan »rakkaus». Kun rakkaudella ja myötä- 
tunnolla lähestymme näkymättömiä, silloin ne 
puhuvat meille. Ja mikä on niiden ensimäinen 
puhetapa? Kuvien, imaginatsionein avulla. Mrs. 
Besantin neuvo tähtäsi asenteeseen. Kun asenne 
on oikea, vallitsee sielussa epäitsekkyyden hil- 
jaisuus. Kun sielussa on hiljaista, kuuluu hil- 
jaisuuden ääni. Silloin näkymättömät puhuvat 
— alussa kuvissa, myöhemmin sanoissa. 

Ei siis ole kysymys »mielikuvituksesta» mis- 
sään halveksivassa merkityksessä. Kuka tahansa 
voi antaa mielikuvituksen lentää, mutta sillä ei 
ole todellisuusarvoa. Todellisuusarvoa on mie- 
likuvituksella vain siinä tapauksessa, että ku- 
vittelija on todellinen runoilija, täynnä rak- 
kautta kaikkea elämää kohtaan. 

Tohtori Stokes ehkei tullut ajatelleeksi tätä 
eroa.   1932:72—74, 

P i i s p a  C. W. L e a d b e a t e r ,  kuuluisa teo- 
sofinen kirjailija ja johtohenkilö, kuoli helmi- 
kuun 28 p:nä, seuraten siis sangen pian vanhaa 
 

työtoveriaan tri Annie Besantia rajan toiselle 
puolelle. Leadbeaterin selvänäköiset tutkimuk- 
set osoittivat varsinkin, miten etevä astraalisen 
tason erikoistuntija hän oli.   1934:106. 

Lean,   Mc  1912:496. 
Lebell,   Mikael   1913:52. 
Leeuw,  J.  J,  van  der  1930:265. 
Legendat  ks  raamattu   1906:183, 
Fyysillisesti    katsoen    ne    epäilemättä    ovat 

legendoja. — — — Henkisesti    katsoen    taas 
yllämainitut legendat osottautuvat syväsisältöi- 
siksi tosiasiain esityksiksi,    ks neitsyt    1908:250, 

Kys. Kaikki suuret mestarit ja profetat il- 
mestyvät elämän näyttämölle vasta miehuus- 
iässä; miksei kerrota mitään heidän varhaisem- 
mista eli nuoruuden neron ilmauksistaan? 

Vast. Kerrotaan kylläkin. Jeesuksen lapsuu- 
desta esim. on koko joukko pieniä kertomuksia. 
Lapsena kuulin usein siitä, kuinka Jeesus- 
lapsi leikkiessään toisten lasten kanssa ja 
muovaillessaan savesta lintuja rukoili Isältään 
henkeä savilintuihin, niin että nämä kaikkien 
hämmästykseksi pyrähtivät lentoon. Ja kaksi- 
toistavuotiaana hän temppelissä syvällisillä ky- 
symyksillään ja väitteillään pani papit ja kirjan- 
oppineet hämille. Näitä kertomuksia — var- 
sinkin edellistä ja sen tapaisia — pidetään le- 
gendoina, niinkuin luonnollista on, mutta onhan 
niillä tahdottu osottaa, että Mestarit jo lapsuu- 
dessaan ovat tavallisista poikenneet. Luonnol- 
lista on myös, että Mestari ei aiota opettajatoin- 
taan, ennenkuin hän on saanut täydellisen val- 
lan käyttövälineittensä yli ja tuntee itsensä 
omaksi itsekseen uudessa personallisuudessaan. 
1911:46, 

Legenda kertoo:   ks viisaus    1913:468—471, 
Vanha legenda kertoo: ks joulu 1927:381— 

382. 
Lehikoinen. Adam 1918:96. 
Lehkonen, Martta 1924:225. 
Lehmann,  Alfred  1910:222. 
Lehmann, Edv.: Mitä on t e o s o f i a .  

Suom. J. Kunila. Helsingissä 1920, Kustan- 
nusosakeyhtiö Otava. 

Tanskalais-ruotsalainen professori Lehmann 
Lundista kävi viime keväänä Helsingissä luen- 
noimassa naisista ja vertailevasta uskontotie 
teestä. Hänen luentonsa herättivät huomiota ja 
ihastusta helsinkiläisessä yleisössä, sillä prof. 
Lehmann oli vilkas ja elävä puhuja, joka kä- 
sitteli aineitaan sulavasti ja heippotajuisesti. 

Nyt kun häneltä on ilmestynyt selonteko teo- 
sofiasta, on luonnollista, että yleisö olettaa hä- 
nen vertailevan uskontotutkimuksen professo- 
rina olevan täysin selvillä aineestaan ja voivan 
antaa lopullisesti pätevän arvostelun nykyaikai- 
sesta teosofiasta. Nimittäähän suomentajakin 
alkulauseessaan Lehmannin kirjaa »pätevim- 
mäksi ja mielenkiintoisimmaksi teosofiaa käsit- 
televäksi tutkimukseksi, mikä Pohjoismaissa on 
nähnyt päivänvalon». 

Liian paljon emme kuitenkaan saa odottaa op- 
pineelta professorilta, jolla tieteellisestä objek- 
tiivisuudestaan huolimatta nähtävästi on aito 
kirkolliset sympatiat. Hän vertaa nykyaikaista 
teosofiaa   alkuaikaiseen   kristilliseen   gnostisis-
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miin — sitä yleensä teosofit itsekin tekevät, — 
mutta osoittaa sangen vähän tuntemusta vanhan 
gnostisismin oikeasta laadusta. Jos prof. Leh- 
mann olisi täysin perehtynyt esim. englantilai- 
sen oppineen Mr. Meadin laajoihin ja laaja- 
kantoisiin kristinuskon alkuvaiheita käsitteleviin 
ja niitä sangen hämmästyttävällä tavalla valai- 
seviin tutkimuksiin, olisi hän tuskin asettunut 
niin lapsellisella luottamuksella kirkon ja kir- 
konopin puolustajaksi gnosista vastaan. Itse 
asiassa toteutuu vanha sana, ettei osaa arvos- 
tella, mitä ei itse ole kokenut. Voidakseen ar- 
vostella gnostisismia täytyy olla gnostikko, voi- 
dakseen lausua pätevän arvostelun teosofiasta, 
täytyy olla teosofi. 

Tietysti prof. Lehmannin arvostelu eroaa ilah- 
duttavalla tavalla niistä »arvosteluista», joihin 
viime vuosisadalla sai tottua. Se on kunnioit- 
tava ja kohtelias. Hän myöntää, että teosofinen 
liike on liike, jota aikaansa seuraavan, vakavan 
ihmisen ei käy sivuuttaminen. Hän tunnustaa, 
että teosofiassa on semmoista, joka on omiansa 
viehättämään ja tyydyttämään totuudenetsijää. 
Hän puhuu kunnioituksella Mrs, Besantista, 
Mrs. Tingleystä, tohtori Steineristä y.m., vieläpä 
Madame Blavatskystakin, jota hän kuitenkin 
samalla pitää teosofisen opinrakenteen nerok- 
kaana keksijänä ja sepittäjänä. Mutta kysymyk- 
seen, mitä teosofia on, siihen prof. Lehmann ei 
kykene vastaamaan. Siihen ei kykene vastaa- 
maan mies, joka kirjoittaa seuraavasti: »On us- 
konasia, että kokemuksen ulkopuolella on ole- 
massa sielunvoimia. luontoja, ruumiita ja maa- 
ilmoita. Ja koko tuo »sisäinen kokemus», joka 
teosofeilla on heidän tietonsa varsinainen lähde, 
on leimattava uskontilaksi. ellei se suorastaan 
kuulu harhaluulojen ja harhanäköjen piiriin.» 
Semmoinen arvostelu osoittaa, että oppinut pro- 
fessori ei ole kokenut niitä asioita, joita hän 
näin ylimielisesti arvostelee. Jos hän olisi ko- 
kenut, ei hän puhuisi teosofein — ei ainakaan 
salatieteilijäin — »sisäisistä kokemuksista» 
ikäänkuin ne olisivat joitakin »subjektiivisia» 
ja psykologisia kokemuksia ainoastaan; silloin 
hän tietäisi, että on eräs laji omakohtaisia yli- 
aistillisia kokemuksia, jotka ovat niin epäämät- 
tömän objektiivisia, että ne perin tieteellisesti 
ja rauhallisesti muuttavat meidän maailman- 
kuvamme. 

Teosofina lukee kyllä mielenkiinnolla prof. 
Lehmannin broshyyrin, mutta ei siitä muuta 
muistoa jää kuin että, milloin hän hyvää ja kau- 
nista puhuu, soveltuu se juuri teosofiaan (vaikka 
hän ei sitä tarkoita), ja milloin hän teosofiaa 
moittii, kohtaa moite ainoastaan hänen omaa 
harhakäsitystään teosofiasta. Sillä n.s. perso- 
nallisesta ekvatsionista meidän on tuiki vaikea 
vapautua. 

Hieman hämmästyttää oppineen tiedemiehen 
teoksessa pari karkeata virhettä. Sivulla 13 
käännetään sanskritinkieliset sanat s a t - c i t -  
a a n a n d a  sanoilla: oleva, ajattelu ja äärettö- 
myys. Viime mainittu käännös on päin män- 
tyä: »äärettömyys» eli »ääretön» on sanskritiksi 
a a n a n t a, mutta a a n a n d a  merkitsee »au- 
tuus». Aatmaan olemuspuolet ovat sat, t s h i t  
ja a a n a n d a  ( s a t t s h i d a a n a n d a )  niin- 
kuin tekstissä oikein onkin.    Sivulla 45 on Ma- 
 

dame Blavatskyn »Sai. Opin» englanninkielisenä 
nimenä mainittu »The Secret Science», vaikka 
se todellisuudessa on »The Secret Doctrine». 
Eikö professori siis ole sitä lukenutkaan? 1921: 
59—61. 

Lehti, ks myös aikakausikirjat, Omatunto, 
Tietäjä, R.-R. 

Itse asiassa tämä lehtihommamme, niinkuin 
kaikki maallinen toimi, on yhteistyötä. Me 
olemme kaikki toistemme tarpeessa, lehti toi- 
mittajien ja lukijakunnan, lukijakunta lehden. 
Sillä mitä olisi lehti ilman lukijoita ja toimitta- 
jia, ja mitä taas lukijat ilman lehteä? ks Oma- 
tunto 1905:177. 

Lehtimäki,  Aili  1924:399, 1928:21. 
Lehtinen,  Emmi  1920:95,  1925:95, 
T u o n e n  t u v i l l e  siirtyi helmikuussa pit- 

kän ja tuskallisen taudin jälkeen Tampereen 
ryhmän entinen puheenjohtaja rouva Emmi 
L e h t i n e n ,  vanhin, voimakkain ja vaikutus- 
valtaisin ruusuristiläinen paikkakunnallaan. 
Hän oli harvinaisen harras ja ehyt luonne, asial- 
leen ja jumalalleen kokonaan antautunut, ja 
häntä kaipaavat kaikki, jotka olivat oppineet 
häntä rakastamaan. Oppikoon hän nyt täydelli- 
sesti ymmärtämään itsensä ja Ruusu-Risti- 
työnsä ja astukoon uusin voimin siihen toimeen, 
joka häntä tuolla puolen odottaa!   1925:143—144. 

Lehtinen, H.   1913:53. 
Lehtinen, Katri ja  Laina 1922:32. 
Lehtinen, Onerva ks Onerva, L. O. 
Lehtinen, Yrjö.   1917:391,  1918:132, 1919:91. 127. 
Lehto, Juho 1908:384, 1909:104, 1910:48, 128, 

176, 394. 
Toimittaja Jalo Kivi on kirjottanut minulle, 

että Spiritistin tammikuun numeroon tulee uuti- 
nen, joka koskee erään teosofisen esitelmöitsi- 
jän Juho Lehdon sangen arveluttavia teosofisia 
väitteitä. Tämä puhuja olisi m.m. väittänyt, 
että »nyt on paras liittyä Teosofiseen Seuraan, 
sillä mestarit perustavat uutta juurirotua ja ot- 
tavat siihen vain T. S:n jäseniä» ja »nyt koho- 
tetaan T. S:n sisäänkirjotusmaksu 5 markkaan, 
ettei siihen kaikki huliganit pääsekään». Uuti- 
nen vielä paheksuu ylisihteerin saamattomuutta, 
kun ei hän kiellä J. L:oa esitelmöimästä, ja sitä, 
että »L:oa edelleenkin varustetaan teosofisella 
kirjallisuudella niinkuin hyvääkin lähettiä.» 

Minun täytyy tähän taas vastata, etten ym- 
märtääkseni voi mitään, jos ihmiset teosofian 
nimessä puhuvat järjettömiä. En tiedä millä 
oikeudella heitä voisi estää; Seuramme ei ole 
vielä saanut laillista vahvistusta. Mitä taas kir- 
jallisuuteen tulee, olen varma, että se tekee hy- 
vää työtään ja valaisee niitä, jotka puheista 
voivat saada väärinkäsityksiä.   1912:10, 

Juho L e h t o  H e l s i n g i s s ä .  J. Lehto, 
joka maaseudulla on esiintynyt teosofisena esi- 
telmöitsijänä ja josta tässäkin Tietäjän nume- 
rossa alussa puhutaan, piti kaksi luentoa Hel- 
singissä Teosofisen Nuorisoliiton huoneustossa, 
Bulev. 7, sunnuntaina 14 p:nä. Hän oli ilmotta- 
nut puhuvansa »Teosofisen Seuran tehtävästä, 
Jumalasta, ihmisen alkuperästä, karmasta ja 
jälleensyntymisestä»; tämän kirjottaja oli läsnä 
edellisessä luennossa ja hänen täytyy tunnustaa,
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että sisällön puolesta sekavampaa puhetta hän 
ei ennen ole kuullut. J. L. on nähtävästi vanha 
maallikkosaarnaaja, joka esiintyy suurella var- 
muudella, mutta arvatenkaan ei kukaan kuuli- 
joista ottanut häntä vakavalta kannalta. Ajat- 
televissa ihmisissä, jotka eivät tunne teosofiaa, 
hän helposti herättää epäilystä ylevää asiaa 
kohtaan, ajattelemattomissa pilkkaa ja naurua. 
Jos teosofia olisi yleisesti tunnettu, olisi ilmiö 
vaaraton. Niinkuin nyt on, tulee ajatelleeksi: 
miksei herra Lehto, jos hän vilpittömästi tah- 
too työskennellä teosofian puolesta, tyydy myy- 
mään teosofista kirjallisuutta ja lukemaan 
ääneen esim. hyviä suomennettuja esitelmiä? 
1912:56,  1914:414. 

Lehtonen,  Väinö  1925:96,   1929:396. 
Leijona 
Suomen vaakunassa pitäisi olla kotka eikä 

leijona, ks heraldiikka 1914:150, 
Ajattelen Suomen lippua. — — — Leijonaa 

ei ole Kalevalassa,   ks Suomi 1917:156, 
Leijonalipulla on se vika, ettei se ole suoma- 

lainen,   ks  Suomi 1917:202, 
En pitänyt leijonasta enkä punaisesta enkä 

keltaisesta väristä,   ks Suomi 1918:128. 
Leikas, Vilho 1905:119. 
Leimu, Edv. 1913:168. 
Leino, Eino 
Eino L e i n o :  T u o m a s  V i t i k k a .  Tun- 

nettu runoilijamme on tässä kertomuksessa an- 
tanut ajankuvauksen, jossa hän terävän ivalli- 
sesti arvostelee politillisia puolueitamme ja 
ennen muita suomettarelaista. Puolueihmistä 
huvittanee tämä hänen kuvauksensa tausta, joka 
melkein anastaa etusijan kertomuksessa, vaikk- 
emme luule tekijän välistä hieman kömpelöiden 
letkausten tarttuvan kenenkään onkeen, mutta 
meidän mielestämme kirja olisi jäänyt jotenkin 
tyhjäsisältöiseksi ja sen henkilöt yksipuolisiksi 
ja verettömiksi tyypeiksi, ellei Tuomas Vitikka 
vähitellen elävänä ja todenmukaisena personal- 
lisuutena astuisi silmiemme eteen. Kun Tuomas 
puhuu tai ajattelee, silloin me uskomme — 
tekijä kai itsekin häntä uskoo, vaikka koko 
Tuomas semmoisenaan olisikin mielikuvituksen 
luoma. Hän on mies, joka kaikkea epäilee ja 
helposti näkee asioiden heikkoja puolia. Hän 
on niitä dekadenssi-ihmisiä, joiden ymmärrys 
on liian kehittynyt antaakseen heidän rauhassa 
viihtyä jokapäiväisissä ihanteissa, mutta joiden 
tahto on liian heikko luonnonvoiman tavoin 
heitä pakottaakseen ylevämpiä aatteita takaa- 
ajamaan, ja sentähden hän jääpi yksinäiseksi 
olennoksi, jota ei kukaan ymmärrä ja joka tus- 
kin itse ymmärtää itseään. Hän on kyllä usko- 
nut etsineensä vastausta elämän kysymykselle, 
tietysti mitään löytämättä, kun ei ole kyllin tar- 
mokkaasti osannut etsiä. Mutta hän nähtävästi 
kärsii omasta heikkoudestaan — ainakin tekijä 
tuntuu surevan semmoisen luonteen onnetto- 
muutta — ja tämä herättää meidän myötätun- 
toamme. Kirjansa lopussa tekijä kuvaa, kuinka 
vihdoin aineellinen elämä kahlehtii Tuomas 
Vitikankin hengen, niin että hänestä tulee joka- 
päiväinen, oloonsa sangen tyytyväinen ylä- 
luokkalainen, joka viimeisillä sivuilla melkein 
kuin  ilmestyksessä  luulee  ymmärtävänsä,   että 
 

elämän salaisuus onkin e g o i s m i s s a ;  mutta 
onneksi lukija on saanut siksi eheän kuvan 
Tuomaan rikkinäisestä luonteesta, ettei tämä 
viimeinen apoteosi tee häneen niin syvää vai- 
kutusta.    1906:283, 

»Etsijästä» ei tullut mitään, mutta »Etsijän» 
aate ei kuollut, vaan syntyi jälleen toisessa 
muodossa. Tietäjän lukijat tietänevät jo, että 
pääkaupungissa alkaa ensi vuoden alusta ilmes- 
tyä uusi viikkolehti nimeltä S u n n u n t a i .  
Sen päätoimittajana on runoilija Eino L e i n o ,  
se ilmottaa itsensä lehdeksi »elämän kysymys- 
ten käsittelyä varten» ja ohjelmakirjotuksesta 
päättäen sen kanta on oleva vapaamielinen, su- 
vaitsevainen, veljellinen, totuutta etsivä. Se 
on kirjallinen, ei poliittinen lehti, mutta peri- 
aatteelliselta kannalta voi se tarpeen vaatiessa 
pohtia valtiollisia ja yhteiskunnallisia kysymyk- 
siä. Sen avustajiin kuuluvat monet tunnetut 
kirjailijanimet. Minuakin on pyydetty vakitui- 
seksi avustajaksi ja olen mielelläni siihen lu- 
pautunut, koska minusta näyttää, että tässä nyt 
toteutuu monivuotinen teosofinen toivomuk- 
semme. Toivottavasti »Sunnuntai» tulee hyvin 
laajalle leviämään, ja koska se kirjallisena leh- 
tenä aikoo arvostella teosofistakin kirjallisuutta, 
— jota muut sanomalehtemme eivät yleensä ole 
suvainneet tehdä, — tulee se täten osaltaan edis- 
tämään varsinaista teosofista työtämme, puhu- 
matta siitä, että sen henki jo itsessään on sitä, 
jota me teosofeiksi leimatut niin mielellämme 
kutsumme teosofiseksi. Liian raskasta ei pitäisi 
aatteenharrastajille olla tilata kaksi lehteä: 
Sunnuntai à 4:— ja Tietäjä à 5:—.   1915:498, 

T i e t ä j ä n  y s t ä v ä t ,  koettakaa nyt tehdä 
jotakin aikakauskirjamme hyväksi! Hankkikaa 
sille tilauksia! Vähällä vaivalla teette suuren 
palveluksen teosofiselle asialle! Ajakaa myös 
S u n n u n t a i n  asiaa, sillä uuden ajan koit- 
taessa on tärkeätä, että totuuden, veljeyden, va- 
paamielisyyden aatteet ovat laajalle levinneet. 
1916:48, 

K a l e v a l a - j u h l a  toimeenpantiin »Sun- 
nuntain» toimituksen alotteesta viime kuun 28 
p:nä klo % 8 illalla Uudella Ylioppilastalolla 
Helsingissä. Ohjelma, jolla oli kalevalainen 
sisältö ja siis samalla teosofinen leima, oli rikas 
ja onnistunut. Saatiin kuulla soittoa, laulua ja 
puhetta. Ohjelman suorittivat Oskar Merikanto, 
L. Onerva, Eino Raitio, Y. L. Heikki Klemetin 
johdolla, Pekka Ervast, Eino Leino. Yleisöä oli 
huone täydeltä ja tunnelma ylevän kansallinen. 
On todella »Sunnuntailla» suuri tehtävä edes- 
sään: koota ympärilleen aineksia erilaisista pii- 
reistä. Tämän se jo ilmestyneissä numeroissaan 
on mainiosti toteuttanut. Samoin Kalevala- 
juhlakin todisti, että meillä suomalaisilla on 
yhteinen henkis-siveellinen pohja ja pyrkimys, 
vaikka näennäisesti olemme kaukanakin toisis- 
tamme.   1916:143, 

runoilijoistamme ensimäinen, Eino Leino, jo 
on kirjottautunut T. S:n jäseneksi, ks P. E. VIII 
1916:429, 

Eino Leino on Sunnuntain ensi numerossa 
tänä vuonna kirjottanut pitkän johtavan artik- 
kelin Kalevala-kirjani johdosta, ks P. E. XII 
»Kai. Avain»   1917:7—8, 
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Täksi jouluksi ilmestyneistä kirjoista tahdon 
erikoisesti mainita kaksi, joiden lukeminen 
tuotti minulle nautintoa: Eino Leinon Helka- 
v i r s i ä  II ja S. Vettenhovi-Aspan L ör dags- 
kvällar, edellinen sentähden että ensiluok- 
kaiseen runolliseen kieleen pukeutuu todellinen 
sisäinen näkemys, jälkimäinen sentähden että 
siinä esiintyvät kansalliset suurmiehemme, 
Lönnrot, Runeberg, Snellman, Topelius y.m. 
nuorina tohtoreina, maistereina ja ylioppilaina. 
(»Lördagskvällar» on näytelmä, joka pian ilmes- 
tyy suomeksi.)   1917:8, 

Eino Leino on nyt julkaissut kauan odotetun 
teoksensa Alla k a s v o n  k a i k k i v a l l a n .  
Hän nimittää sitä »mystilliseksi trilogiaksi» ja 
ilmottaa sen sisältävän »erään aikansa lapsen 
ajatuksia, tunnustuksia ja kaukonäkyjä». 217 si- 
vua käsittävässä kirjassa on kolme osaa, jotka 
erotetaan toisistaan otsikolla »jumaltieto», 
»jumaltunto» ja »jumaltahto». Koko kirja on yhtä 
tunnustusta: minä uskon jumalaan, minä olen 
uskossani onnellinen ja minä tahdon uskostani 
todistaa! Ja luku luvulta kirja kertoo, kuinka 
tekijässä usko syntyi ja vahvistui ja kuinka te- 
kijä lopulta omaksui koko teosofisen elämän- 
ymmärryksen. Saavutettuaan mystillisiä ja yli- 
aistillisia, selvänäköisiä ja selväkuuloisia koke- 
muksia hän oppi käsittämään ihmisen jumalalli- 
sen olemuksen ja elämään hengessään Kristus- 
elämää. 

En voi muuta kuin kiittää Eino Leinoa tästä 
hänen lahjastaan Suomen kansalle. Jos kirjan 
edellisen puolen paatos paikotellen tuntuisi hie- 
man tietoiselta, tempaa tekijän taiteellisesti 
ihana kuvaus nuoren Väinämöisen synnistä lu- 
kijan heti mukaansa, ja kun kolmannessa osassa 
tekijä ryhtyy kuvaamaan kristusminän elämää 
ihmisenä, ei ymmärtäväisen lukijan ihastuksella 
ole rajoja. 

Tänä synkkänä aikana tuottaa Eino Leinon 
kirja sanomatonta iloa henkisesti kokeneille ja 
ajatteleville ihmisille. Ei meidänkään työmme 
ole turhaan mennyt, saattavat teosofitkin aja- 
tella. Toivokaamme, ettei kuuluisan runoili- 
jamme teosofinen työ liioin mene hukkaan. Hän 
itse sanoo kirjassaan, ettei jumalaa ole »kaik- 
kialla ja joka hetki suullaan tunnustettava. 
Mutta kerran tai kaksi elämässään saattaa ehkä 
tehdä sen, Hänen pyhää nimeään turhaan lausu- 
matta ...» 

Niin, niin, mutta suurta ja ihmeellistä olisi 
sekin, jos meidän nerokkaat ja kaunopuheiset 
ihmisemme useammin puhuisivat jumalasta ja 
tunnustaisivat uskovansa häneen. Tämä tieten- 
kin edellyttäisi, että he Eino Leinon lailla oli- 
sivat jumalaa ja totuutta etsineet.. . 1917:451 
—452, 

K a k s i  k u u l u i s u u t t a .  Heinäkuun 6 
p:nä täytti runoilija Eino Leino 40 vuotta ja elo- 
kuun 5 p:nä säveltäjä Oskar Merikanto 50 
vuotta. Molemmat ovat Teosofisen Seuran jä- 
seniä, molemmat ovat ottaneet osaa T. S:n hen- 
kiseen työhön. Eino Leino on m.m. luonut tun- 
nustuskirjansa »Alla kasvon kaikkivallan», 
Oskar Merikanto m.m. ihanan sävelmänsä »Kuo- 
leman kunniaksi». Toivon, että molemmat vielä 
kauan saavat tehdä työtä ihmiskunnan ja Suo- 
men   kansan   hyväksi   ja että he yhä uutta ja 
 

Uutta   inspiratsionia   löytävät   teosofisesta   elä- 
mänymmärryksestään.    1918:128, 

Tietäjän avustajien joukkoon — — — Eino 
Leino   ks Tietäjä 1919:290—291, 

Joitakuita vuosia sitten Eino Leino suurpiir- 
teisellä teoksellaan »Alla kasvon Kaikkivallan» 
herätti iloista huomiota ja lämmintä myötätun- 
toa kaikissa teosofishenkisissä piireissä ks 
Kouta,  A.  1921:57—59, 

EINO LEINO. 
Suomen suuri runoilija on muuttanut majaa, 

vapautunut siitä fyysillisestä ruumiista, joka al- 
koi käydä hänelle taakaksi, ja lähtenyt pyhiin- 
vaellusretkelle siihen maahan, jossa hänen ver- 
taisensa asuvat. 

Kaikkialla Suomessa on nyt puhuttu hänestä 
ja ajateltu häntä. Yksimielisesti on tunnustettu, 
että hän oli Suomen suuri poika. Paljon häntä 
ihailtiin ja rakastettiin hänen täällä eläissään- 
kin, ja kuitenkin hän, tosi runoilijasielu, aina 
oli yksin, tuntemattomana, käsittämättömänä. 
Miksi? Sentähden että runoilija aina jää arvoi- 
tukseksi omalle itselleenkin. 

Eino Leino oli runoilija Jumalan armosta ja 
sentähden samalla näkijä ja profeetta. Ihmeel- 
lisimmille näkemyksilleen hän ei vielä löytänyt 
muotoa. Hän kertoi kirjoittaneensa pitkän ru- 
noelman Mestaristaan, mutta käsikirjoitus oli 
hävinnyt teille tiettymättömille. Ja kun viime 
kerran hänet tapasin, puhui hän suuremmoisista 
suunnitelmistaan dramatisoida kohtia evankeliu- 
meista. 

Yleisesti tunnettua on, että Eino Leino oli 
mystikko ja teosofi. Siitähän todisti hänen leh- 
tensä »Sunnuntai» kymmenkunta vuotta sitten 
samoinkuin hänen kirjansa »Aila kasvon kaikki- 
vallan». Aikoinaan hän myös oli Teosofisen 
Seuran jäsenenä, ja hänen hiljainen unelmansa 
oli, että hän kerran saisi astua teosofisten työn- 
tekijäin riviin nimellisestikin. Tiesi hän itse- 
kin, että hänen runonsa uhkuivat teosofista 
elämänymmärrystä, ja suurimmat mystilliset 
elämyksensä hän eli Dantea suomentaessaan, 
mutta jokainen työntekijä Herran viinimäessä 
on vaatimaton, ja sentähden hänkin uneksi elä- 
mästä, jossa vielä välittömämmin, vielä ehjem- 
min, vielä enemmän kokonaan saisi antautua 
Mestarin palvelukseen. 

Eino Leinon sisin unelma toteutukoon tule- 
vaisuudessa. Hänen nykyinen päivätyönsä on 
suoritettu. Se on suoritettu jalosti, loistavasti, 
kyvykkyydellä, jommoista harvoille on annettu. 

Sit tibi t e r r a  levis, f r a t e r  c a r i s -  
s i m e !     1926:13—14, 

Jouluksi ilmestyi myös L. Onervan kirja 
Eino L e i n o  -biografia. En ole ehtinyt sitä 
kokonaan lukea, mutta kaikesta päättäen se on 
sangen arvokas ja ansiokas teos, joka antaa kau- 
niin kuvan suuresta runoilijastamme. Minua 
tietysti kiinnosti, millä tavalla tekijä oli käsi- 
tellyt Eino Leinon suhdetta teosofiaan ja kii- 
ruhdin lukemaan II osan XXIV lukua hänen 
Sunnuntai-ajastaan. Sitä lukiessani tunsin pet- 
tymystä. Ala-arvioidessaan teosofiaa tekijä ei 
ole kirkastanut Eino Leinon kunniaa: hän on 
vain osoittanut, ettei hänellä ole samaa syvää 
käsitystä siitä, mitä teosofia todellisuudessa on,
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kuin oli Eino Leinolla, joka kerran sanoi mi- 
nulle nimenomaan: korkeinta työtä, mitä ihmi- 
nen voi tehdä, on palvella totuuden Jumalaa 
kaikilla kyvyillään. Olin silloin häntä tervehti- 
mässä sairaalassa Helsingissä, ja hän lisäsi: 
»katso, Pekka, minä tahtoisin tehdä teosofista 
työtä niin kuin sinä ja seistä sinun rinnallasi; 
mutta minun aikani ei vielä ole tullut: minun 
täytyy vielä pari vuotta naisia naurattaa. . . 
Mutta sitten...» Hänen katseessaan oli huu- 
moria, mutta se oli kuitenkin kuin ennustus hä- 
nen suustaan. Pari vuotta hän vielä eli, mutta 
»sitten» jäi tulevaan ruumistukseen. Kerron 
tämän intiimin kohtauksen, koska soisin, ettei 
aliarvioitaisi Eino Leinon todella mystillis- 
teosofista hengen laatua. Tulevaisuudessa se 
luetaan hänelle ansioksi ja kunniaksi. 1933:2—3. 
Eino Leinon kaunis kuvaelma »Kyllikki» 
1934:108. 
Leino,  Juho   1908:188, 255, 348,  1909:336,  1910: 
78, 323,  1911:83,  180, 251,  1912:197,  1913:215. 
Leipä 

silloin ajatellaan leipää eikä kirjoja ks kus- 
tannustyö 1914:368, 

Leipä-papistoa ei, mutta jokainen seurakunta 
huolehtien omista opettajistaan, ks Unelma 1917: 
151—152, 

Henkinen leipä on yhtä kallis kuin aineelli- 
nenkin,  ks Tietäjä  1918:192, 

Leipä on välttämätön tässä elämässä, vieläpä 
sillä on ensi sija, niin kauan kuin ihminen ei 
paremmasta tiedä,    ks henki  1924:10, 

Leipä on niin paljon vähäpätöisempi asia ks 
raha 1920:318—319, 

Teosofisen sanoman julistaminen, ihmisten 
auttaminen, oli heidän mielestään asetettava 
ensi sijalle, tuli sitten leipä tai oli tulematta, 
ks R-R 1932:71—72. 

Leisenring,   Mrs.  1911:137,  257. 
Leiviskä,  Helvi,  1931:288,   1933:266. 
Leiviskä, Sointu  1933:266. 
Lempi, lempeys 
ks myös rakkaus,  sukupuolisuus. 
Tietääkseni syy on juuri tuossa dualismissa, 

juuri siinä, että tehdään jyrkkä ero lemmen ja 
rakkauden välillä, ks Rakkauden alkemia 1906: 
221—205,  1907:157,  206, 

Mutta on lempeä tai ks kehitys 1908:312, 
Kuinka usein kuulee sanottavan, että »lempi» 

ja »rakastuminen» ja »rakkaus» on esteenä hen- 
kiselle kehitykselle! ks rakkaus 1909:307—308, 

inhimilliset »lemmentunteet» ovat ks Rakkau- 
den salaisuus  1911:215—219, 

lempikirjani  1915:7,  lempilauluni  1915:158, 
henkimaailman lempilapsi ks Konttinen, He- 

lena 1919:232, 
Kansat ovat luonnonvoimien leikkikaluja ja 

samalla lempilapsia ks Joulun Ruusu-Risti 
1921:582—583, 

Totuus on kaikkia lempiteorioja ja uskontoja 
korkeampi!   ks R-R 1924:1, 

P. E:n lempikirjoja ks Amielin Päiväkirja 
1927:40, 

lempeys ja hyvyys lopulta perii maan. ks Ve- 
simies   1932:170—172. 

Lemuria ks Kaita tie 1907:56—61, Kristus 1911: 
287—289,  1913:219, 

M u i n a i n e n  L e m u r i a .  San Fran- 
c i s c o  C h r o n i c l e  puhuessaan siitä Etelä- 
napa-retkikunnasta, jonka johtaja, kapteeni 
Scott, matkalla menetti henkensä, sanoo: 

»Osanottajat tekivät uutterasti tieteellisiä tut- 
kimuksia. He löysivät kivettymiä, jotka olivat 
omiansa todistamaan, että Etelä-Amerikka ja 
Australia kerran olivat toistensa yhteydessä 
etelänavan yli kulkevan mantereen kautta, ja 
että kaksi kertaa maailman historian aikana oli 
etelänavalla ollut lauhkea ilmanala». 

Eikö tämäkin todista muinaisesta Lemuriasta? 
1913:264, 

ks Jumala 1929:124, 
»syntiinlankeemuksemme» Lemurialla ja ks 

magia 1929:440. 
Lenin  ks haaveilija  1924:48—49. 
Lento-onnettomuudet     ja     a s t r o l o g i s e t  
a s p e k t i t .     1930:297. 

Leo, Alan 
Kys. Onko annettava mitään merkitystä 

tuon tunnetun englantilaisen astrologin ilmo- 
tuksille »Tietäjässä», vai voiko niitä pitää ai- 
noastaan tavallisina keinottelu- ja huijausilmo- 
tuksina? 

Vast. Alan Leo, joka on T. S:n jäsen, on 
nuoruudestaan saakka harrastanut astrologian 
vanhaa tiedettä ja kokonaan antautunut sen 
palvelukseen. Hän on yksi niitä eteviä astrolo- 
gian puoltajia, jotka Englannissa ovat kohotta- 
neet »tähdistä lukemisen» yleisön silmissä 
»keski- ja muinaisaikaisesta taikauskosta» perin 
nykyaikaisen loogilliseksi, tarkaksi ja luotetta- 
vaksi, vaikka tosin ihmeelliseksi tieteeksi. »Ih- 
meellinen» se kuitenkin on vain materialistin 
näkökannalta, teosofi voi käsittää, että astrolo- 
gia perustuu luonnonlakeihin näkymättömässä 
maailmassa. Alan Leon ilmotukset on sentäh- 
den tehty vakavassa hengessä. 1908:122, 1910:175, 
1914:44, 95,  ks murroskausi  1927:218. 

Lepo 
Toiminnan päivät — manvantarat — ja levon 

yöt — pralaajat — vaihtelevat niin iäisyydessä 
kuin ajassa, ks Sai. Opin »Maailmansynty» 1914: 
58—59. 

Leppänen, A.  1908:96. 
Leppänen, Aarne 1921:511. 
Leppänen, Lahja 1912:54, 1913:168, 461, 

1914:44, 
96,  1916:288. 

Lewis, Spencer H.: M u i s t a n  e n n e n  elä- 
n e e n i .  M y s t i c a n  kustannuksella on ilmes- 
tynyt erään amerikkalaisen rosenkreutsiläis- 
seuran johtajan, tohtori H. S p e n c e i  
L e w i s’in kirjoittama kertomus M u i s t a n  
e n n e n  e l ä n e e n i .  Mystica on täten ryhty- 
nyt julkaisemaan romaaneja ja kertomuksia 
käsittävää kirjasarjaa, ja toivokaamme, että tällä 
sarjan ensimäisellä numerolla on hyvä menes- 
tys. M u i s t a n  e n n e n  e l ä n e e n i  on seik- 
kaperäisesti ja pätevästi kirjoitettu kertomus 
erään liikemiehen ihmeellisistä kokemuksista, 
kun hän sai tietää jo ennenkin olleensa ja elä- 
neensä maan päällä.   1925:256. 

Levi,  Eliphas 
ks R-R 1920:346, R-R  1921:16 muist. 
R u u s u - R i s t i n    huhtikuun numerossa  al- 
kaa jatkuvana kirjoitussarjana suomennos rans-



Levi, E l i p h a s  — 261  — Liha, lihansyönti 

 

kalaisen okkultistin E l i p h a s  L e v i n  (kuol- 
lut 1875) pääteoksesta La Clef des g r a n d s  
m y s t e r e s  (Suurten mysterioiden avain). 
Emme ole ennen olleet tilaisuudessa alottaa 
tätä lupaamaamme sarjaa, koska Ruusu-Ristin 
toimittaja vasta äsken sai kirjastonsa luoksensa 
ja saattoi ryhtyä suomennostyöhön. 1921:192, 
[*ks  L i i t e   Levi,  E.] 

E l i p h a s  Levi, kuuluisa ranskalainen ok- 
kultisti, »uudenaikaisen okkultismin perustaja» 
ja »viimeinen maagi (tietäjä)», kuten häntä on 
nimitetty, syntyi Parisissa v. 1810. Hänen oikea 
nimensä oli Alphonse Louis Constant. Isä oli 
suutari, ja poika olisi kai perinyt isänsä amma- 
tin, ellei karma olisi astunut väliin seurakun- 
nan papin muodossa. Tämä sai aikaan, että 
lahjakas nuorukainen kasvatettiin ja koulutet- 
tiin, kunnes hänestä tuli Saint Sulpice’n kirkol- 
lisen seurakunnan pastori Parisissa. 

Mutta abbe Constantin totuutta etsivä henki, 
hänen nerokas ja vapautta kaipaava älynsä 
ei saattanut viihtyä katolisen kirkon opinkap- 
palten ahtaissa puitteissa. Hän saarnasi kirkos- 
saan liian paljon omia kapinallisia mielipitei- 
tään, jonka tähden hänet pian huomattiin vaa- 
ralliseksi kerettiläiseksi — ja erotettiin papilli- 
sesta virastaan. Nyt hän joutui sosialististen 
piirien vaikutuksen alaiseksi, ja vuonna 1839 
hän julkaisi painosta kirjan nimeltä »Vapauden 
testamentti». Tämä kirja aiheutti tekijälleen 
kuuden  kuukauden  vankeuden. 

Toinen todistus abbe Constantin aito protes- 
tanttisesta vapaudenhalusta oli hänen avioliit- 
tonsa. Katolilaisen papin aviottomuuslupauk- 
sesta huolimatta hän näet nai kuusitoistavuo- 
tiaan kaunottaren, joka hänet kuitenkin pian 
hylkäsi. 

Milloin »Eliphas Levin» salatieteelliset tutki- 
mukset ja harrastukset varsinaisesti alkoivat, ei 
saata varmuudella sanoa, mutta ensimäisen ok- 
kultisen teoksensa hän julkaisi painosta vasta 
v. 1845, siis 44 vuoden ikäisenä. Hänen kirjalli- 
nen päätuotantonsa tuli täten käsittämään san- 
gen lyhyen ajan, sillä viimeinen Okkultinen teos 
ilmestyi v. 1865. Tuon kaksitoistavuotisen tuo- 
tantokauden aikana Eliphas Levi kuitenkin kir- 
joitti joukon laajoja teoksia, joista mainitta- 
koon D o g m e  et r i t u e l  de la h a u t e  
m a g i e ,  H i s t o i r e  de la m a g i e ,  Clef 
des g r a n d s  m y s t e r e s ,  Le s o r c i e r  de 
M e u d o n ,  La s c i e n c e  des e s p r i t s ,  
F a b l e s  et s y m b o l e s ,  Le g r a n d  ar- 
cane ou 1 ’ o c c u l t i s m e  d e v o i l e ,  Le 
livre des s p l e n d e u r s ,  Le cate- 
c h i s m e  de la paix, Clefs m a j e u r e s  
et    c l a v i c u l e s .  

Madame Blavatsky lainasi kirjoihinsa, varsin- 
kin »Salaiseen oppiinsa» yhtä mittaa otteita 
Levin teoksista. Hän puhui suurella kunnioi- 
tuksella tästä oppineesta kabbalistista ja maa- 
gikosta ja ihmetteli hänen miltei »jesuiitta- 
maista» taitoansa salata yhtä paljon kuin pal- 
jastikin. Hän antoikin Leville nimen »uuden 
ajan ruumistunut  paradoksi». 

Vaikka Eliphas Levin teokset ovat kirjoitetut 
ranskalaisella espritTlä, selväpiirteisesti, loogil- 
lisesti ja nähtävästi kansantajuisesti, ei niitä saa 
lukea hätäisesti tai ajattelemattomasti.    Silloin 
 

voisi piankin otaksua, että Levi puhuu vain paa- 
vin ja katolisen kirkon puolesta. Tämä käy sel- 
väksi jo niistä Clef des g r a n d s  m y s t e -  
res-kirjan alkusanoista, jotka julkaisen 
tässä Ruusu-Ristin numerossa. »Eliphas Levihan 
on puhdas katolilainen! Hän puhuu papistosta 
kuin nöyrin ja uskollisin kirkon palvelija!» on 
lukija valmis huudahtamaan. Sentähden on 
välttämätöntä lukea Levitä ymmärtämyksellä. 

Mies, joka istui puolen vuotta vankeudessa 
kerettiläisten mielipiteittensä takia, ei puolusta 
sokeasti katolista kirkkoa, mutta hän voi niin 
sommitella sanojaan ja lauseitaan, että ne tun- 
tuvat kirkkoa kehuvan ja imartelevan, vaikka 
tarkempi lukija voi nähdä ivahymyn imartelun 
takaa. Siihen suuntaan lienee madame Bla- 
vatsky ymmärtänyt Levitä. Sillä onhan otak- 
suttavissa, ettei miehen tehnyt mieli uudistaa 
tuttavuuttaan vankilan muurien kanssa. Äl- 
käämme unohtako, että Eliphas Levi kirjoitti 
enemmän kuin puolen vuosisataa sitten! 

Mutta on toinen mahdollisuus. On mahdol- 
lista, että Levillä oli sekä syvät että tarkat tie- 
dot korkeammasta salatieteestä, salaisesta vel- 
jeskunnasta j.n.e. Ja jos kuvittelemme hänen 
puhuvan näistä asioista — veljeskunnan hier- 
arkiasta, alkuperäisen viisaususkonnon ja okkul- 
tisten tutkimusten opinkappaleista j.n.e., — sil- 
loin hänen sanansa ovat paikallaan ja sattuvat 
naulan päähän, eikä meidän tarvitse kuin eli- 
minoida niistä semmoista, mikä suorastaan his- 
toriallisesti koskee katolista kirkkoa. 1921:193 
—195, 

ks R-R 1922:2, veri 1925:50—52, Saint-Germain 
1926:101. 

Levitatsioni-ilmiö  ks raamattu 1905:183. 
Leviticus 
Todella täytyy ihmetellä, että ihmiset, jotka 

saivat tutustua Jeesuksen valoisaan ja rak- 
kautta uhkuvaan oppiin, koettivat etsiä vastaa- 
vaisuuksia Mooseksen kirjoista, ja yhä vielä 
tänäpäivänä Leviticus ja evankeliumit sidotaan 
samoihin kansiin!   ks veri 1907:183—184. 

Levitköön totuuden puolueeton valo Suo- 
memme joka kolkkaan!   1908:386. 

Levottomuus 
ks aura 1908:92, isänmaa 1912:46. 
Levy,   Eugene  1914:98. 
Libanonissa asuu Mestari Jeesus, ei Kristus. 

ks Mestari 1917:241. 
Liber  Mundi (Maailman Kirja) ks R-R 1921: 

17—22. 
Liberty, amerikkalainen aikakauskirja ks re- 

hellisyys  1925:101—102. 
Liefmann, Robert: Die kommunistischen Ge- 

meinden in Nordamerika (»kommunistiset yh- 
teiskunnat Pohjois-Amerikassa»), ks R-R 1922: 
129—134. 

Liekkiö 
haamunsa tai liekkiönsä ks mediumismi 1906: 

231. 
Lieksa 1925:48, 1930:91, 133, 179, 223. 1932:198, 

1933:151,  1934:195. 
Liha,  lihansyönti ks myös vegetarismi 
»Syödä Kristuksen lihaa» ks veri 1907:140, 
Suurena  esteenä  ihmiskunnan  onnelle on li- 
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hansyönti ks epäilys 1910:291—293, kiroileminen 
1913:259, eläin 1917:242, Buddha 1919:215, 

»lihaksi tullut sana» ks Kristus ja teos. liike 
1922:38—40, 

Lihansyöntini aiheutui sodan aikana ks vege- 
tarismi 1924:9, 

tahto on hyvä mutta liha on heikko, ks täydel- 
lisyys 1932:242—243, 

Li ike  ja avaruus ks Salaisen Opin »Maailman- 
synty»  1914:55—59, 

Liike tunnetaan juuri keinoistaan; omat kei- 
not sen toisista erottavat, ks teosofia art Veljey- 
den toteuttaminen ja  1916:389. 

Liitto, uusi  ja vanha 
»uusi liitto» ks raamattu 1911:19—20. 
Kaikki uuden liiton mestarit ks Kristus ja 

teos. liike    1922:38—40, 
Paavali puhuu vanhasta ja uudesta liitosta; 

mitä näillä sanoilla meidän kannaltamme tar- 
koitetaan, voidaan lukea kirjasta »Christosop- 
hia»,   ks Paavali 1927:208, 

Puhutaankin vanhasta ja uudesta liitosta, ja 
kun ks Vuorisaarna  1927:246, 

Uudessa Liitossa, jossa seurataan Kristuksen 
jälkiä, ci kanneta aseita. Miekka pistetään tup- 
peen. Se on Uuden Liiton, se on kristinuskon 
tunnusmerkki, ks Kristinusko ja maailmanrauha 
1927:389—394, 

vanhan liiton tietäjä ja Hesekiel 1930:178, 219. 
LiHe, Axel tri 1931:76. 
Lillie, Arthur 1909:140. 
Lind, O. M. 1916:150—151. 
Lindberg, Bertta 1927:372, 1929:315, 1930:206, 

1932:198. 
Lindberg, Einar 1932:167. 
Lindberg,   Ella  1925:47. 
Lindborg, toht.  1906:162,  1913:220. 
Linden, J. A.  1932:328. 
Lindgren, Anna, 1912:449. 
Lindgren,  August,  1912:305,  449. 
Lindgren,  K.  1908:96, 189. 
Lindholm,  K.  1908:384, 
Lindholm,   Malla  1934:143. 
Lindström, Johanna,  1932:199. 
Linnankoski,   Johannes  ks  runoilija   1913:317. 
Lintu,  linnunrata 
Mieleemme heti muistuu, kuinka uskonnolli- 

sessa vertauskuvastossa lintua käytetään merkit- 
semään sitä, jota myös sanotaan Pyhäksi Hen- 
geksi.   [*ote]   1912:65, 

linnunratajärjestelmän mittaamaton Logos, ks 
aurinko 1917:291, 

Linnut laulavat, aurinko paistaa. Aamuisin 
tervehdin heitä aina omalta parvekkeeltani. Au- 
rinkoa en uskalla katsoa suoraan silmiin, hän 
on liian loistava minun hämärälle katseelleni, 
tervehdin häntä muuten vain, mutta linnuille 
juttelen. He istuvat puiden oksilla ja katsele- 
vat minua päätään käännellen, milloin toisella, 
milloin toisella silmällä. Heistä tulee aina kuin 
siunaava ajatus, ja jos he sattumalta jonakin 
pilvisenä aamuna ovat poissa, tuntuu minusta 
kuin hyvät ystävät olisivat hyljänneet. Olen 
pannut merkille, että kun linnut tervehtivät 
aamulla, silloin sujuu työ päivällä. [*Ote P. E:n 
»matkakirjeistä»]     1934:109—111. 

Lippu  ks myös heraldiikka,  leijona 
Ajattelen Suomen  lippua,  ks  Suomi  1917:156 
—157, 

S u o m e n      lippu  1918:128. 
Lisätieto art ks Päämaja 1932:239. 
Ljungqvist, G. W. 1909:402. 
Ljungström, Georg:    1906:162, 1928:287, 
ks Mysteria    1929:180,    1931:40. 
Ljungström,  Oscar 
Olen saanut ystävällisiä tervehdyksiä kahdelta 

taholta. Ensin sain sydämellisen kirjeen Point 
Lomasta (California, U. S. A.). Sen oli kirjoit- 
tanut insinööri Oscar Ljungström, vanhan ys- 
täväni-vainajan Georg Ljungströmin nuorempi 
veli, joka 90-luvulla seurasi W. Q. Judgeä ja 
pysyi uskollisesti Mrs. Tingleyn »Yleisessä Vel- 
jeydessä», kunnes nykyinen johtaja, tohtori 
G. de Purucker taas otti takaisin seuralleen 
vanhan nimen  »Teosofinen Seura». 

Oscar Ljungström lähetti minulle pari omaa 
kirjaansa ja pyysi, että vastalahjaksi lähettäisin 
jonkun kantaani edustavan kirjan ruotsin kie- 
lellä. Kun, lukuunottamatta nuorena kirjoitta- 
maani »Framtidens religion» y.m., kaikki kir- 
jani ovat suomenkielisiä, en voi O. L:lle, joka 
on tohtori Puruckerin ruotsalainen sihteeri, lä- 
hettää mitään »edustavaa» kirjaa — ikävä kyllä. 
Toiselta puolen on ilahduttavaa, että meidänkin 
kantaamme edustavaa kirjallisuutta ruvetaan 
kysymään. Saa nähdä, mikä kohtalo tulee en- 
nen joulua kirjoittamani englanninkielisen kir- 
jan osaksi. Se on parhaillaan kielen puolesta 
tutkittavana, jonka jälkeen sille saadaan hakea 
kustantaja, jos se osoittautuu painokuntoiseksi. 

Toisen sydämellisen tervehdyksen [*ks edel- 
leen Karadja, Mary]   1931:40—41. 

Ljungström,  neiti  ks  ennustus 1920:51—54. 
Lloyd, Georg David 1914:508, 1932:194, 
1934:186. 
Lodge, Ol ivier  ks Haeckel 1905:30, 1934:277— 

279. 
Logos 
yhtä kauan kuin Logos ylläpitää meidän maa- 

ilmaamme, ks tuomio 1906:166, Taoteking 1907: 
10, absoluutti 1907:178 muist. 

Logoksen — alin asunto eli »ruumis», ks 
P. E. XII Enkelein 1907:250, 

Teosofit varmaan määrittelevät jumala- ja 
varsinkin Logoskäsitettään eri tavalla riippuen 
kunkin älyllis-siveellisestä kannasta yleensä, 
mutta ks jumala 1908:29, 

palvella Logoksemme (jumalamme) välikap- 
paleena ks Buddha 1908:59, 

Logoksen »yksisyntyinen poika» ks monadi 
1910:46, 

Logosta eksoteerisesti katsottuna ks Jumala 
1910:81—83,  1912:63, 116,  156, 

Logoksen yli-inhimillinen tajunta ks Kristus 
1913:5—6, 

osallinen Logoksen elämästä ks sijaissovitus- 
oppi 1913:99—100, 

paljastivat erästä Logoksen olemuspuolta, ks 
Apollonius  1913:160, 

toinen Logos, »personallinen jumala» ks Sa- 
laisen Opin Maailmansynty 1914:56—59, 

Salaisessa Opissa puhuttiin yhtämittaa Lo- 
goksesta maailmansynnyn yhteydessä ja minä 
ihmettelin,  mikä  tuo  Logos  mahtoi  olla.    Itse
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nimi tietysti merkitsi »järki, sana, luku» ja 
esiintyi Uudessa Testamentissa Johanneksen 
evankeliumissa: »alussa oli sana (logos) ja se 
oli jumalan tykönä». Uusplatonisessa filoso- 
fiassa puhuttiin Logoksesta ja annettiin sille 
maailman luomisen tehtävä, ja minä ajattelin: 
mitä ihmettä on tämä Logos eli maailmanjärki? 

Kun nyt teemme tällaisia kysymyksiä, otam- 
me teosofisen käsikirjan ja katsomme, mitä se 
on, ja saamme heti vastauksen. Mutta silloin 
oli ainoa opin lähde Salainen Oppi. Salainen 
Oppi sanoi, että Logos on maailman luoja, mutta 
puhui samalla monista Logoksista ja kutsui 
Logosta myös Logoksien kokonaissummaksi. 
Vielä madame Blavatsky huomautti, että tätä 
maailman järkeä ei saanut personoida. 

Istuin sitten eräänä päivänä pianon ääressä ja 
soitin jotain isäni lempikappaletta, vaikka aja- 
tukseni samalla liitelivät kaukana Logoksen sa- 
laisuudessa. Äkkiä silloin silmäni aukeni ja 
katseeni tunki syvälle aurinkokuntamme sy- 
dänmaihin. Silmänräpäyksessä ymmärsin ja 
tiesin, mitä Logos oli. Logos oli arvaamattoman 
korkea olento, meidän aurinkokuntamme kor- 
kein ja Hänen tajuntansa käsitti ja ikäänkuin 
syleili lukemattoman joukon jumalallisia olen- 
toja, joiden keskipiste ja huippu Hän oli. Mah- 
tavan mahtava oli henkimaailman kannalta se 
elämänratas, jota me fyysillisesti nimitimme 
aurinkokunnaksi. Järjelläni myös nyt ymmär- 
sin, että avaruus oli täynnä näitä aurinkologok- 
sia ja että niiden takana täytyi olla se erinomai- 
sen suuri salaisuus, jota madame Blavatsky kut- 
sui ensimäiseksi yleiseksi Logokseksi ja joka 
jäi yhtä ikuiseksi salaisuudeksi kuin itse ava- 
ruuden Jumaluuskin. Mutta maailmankaikkeus 
oli joukko ilmenneitä olentoja, siinä oli arvo- 
tuksen ratkaisu, ja minä tunsin, kuinka itsestäni 
vyöryi ulos eläviä olentoja ja kuinka me ihmi- 
setkin itse asiassa loimme maailman. Avaruus, 
joka oli kaiken takana, oli kuin äidinkohtu, joka 
sisälsi suuria syntymisen salaisuuksia. Ja äidin- 
kohdusta loisti yhtäkkiä valo, kuten minustakin 
oli loistanut valo, ja se oli järjen valo. 
Eikä sille voinut antaa mitään muotoa, ei sitä 
voinut kutsua personalliseksi olennoksi sillä 
niinkuin ihmisten valominuus oli se kaiken 
personallisuuden miljonia vuosia sitten voitta- 
nut, mutta se oli äärettömän korkea itsetajunta, 
järjenvalo, joka loisti pimeydessä ja vyörytti 
ulos itsestään kokonaisen maailmankaikkeuden. 

Kun tämän näin, silloin minulle selvisi Salai- 
sen Opin ensimäinen osa, joten kykenin siitä 
kirjottamaan. 

[*Ote P. E:N teos. muist.]    1915:266—267, 
Korkein on n.k. universaalinen Logos, joka 

ks aurinko 1917:291, 
Maailman sieluna se on L o g o s  eli ks Kris- 

tus 1917:440—442, 
valkoinen on erikoisesti Logoksen väri. ks 

Suomi 1918:128, 
Mitä on logos? — — —  universaalinen logos 

— — — »Logos» on siis ks Jeesus art Oliko Jee- 
sus Jumala?  1918:233—235, 

tämä Kristus Jeesus tuli logoksen eli juma- 
lan välikappaleeksi, ks art Jeesus vaiko Kris- 
tus?   1919:17—18, 

ks art K r i s t u s  ja L o g o s  1919:148—151, 
 

Vapahtaja yksin, Logos meissä, on täydelli- 
nen; ainoastaan häneen yhtymällä löydämme 
rauhan, ikuisen elämän ja autuuden, ks yhteis- 
kunta 1919:229—230, 

meille Kristuksen (eli Logoksen) ks sota 1920: 
103—105, 

Kun siis esim. meidän aurinkokuntamme »per- 
sonallinen jumala», Logos, suunnittelee luota- 
vaa maailmaa, hän ks sallimus 1924:123, 

yhtyi Kristukseen, s.o. Logokseen ks Mestari- 
kirjeet  1925:100—101, 

kosmillinen Logos, jonka kautta kaikki luotu 
on.   ks Teosofian joulusanoma  1925:371—374, 

se Maailman Vapahtaja, Logos, Sana, josta 
— — — Tätä logosta sanotaan myös kosmilli- 
seksi Kristukseksi tai maailman sieluksi (a a- 
laja) tai maailmanjärjeksi, ks maailmanopet- 
taja  1927:327—329, 

Kun Logos oli tullut lihaksi yhdessä ihmi- 
sessä, tarjoutui sama mahdollisuus toisille, ks 
R-R-teosofia 1928:2, 81, 234, 

ks Kristus 1929:139—141, 
Absoluutti on pimeys, jossa Logos valona lois- 

taa, äänettömyys, jossa Logos sanana kaikuu, 
kaaos, josta Logos kosmoksena ilmestyy, ääret- 
tömyys, jossa Logos lukuna leikkii, ks Poika 
1929:410—416, 

mysterio, joka on n.s. Logos, kaikkiallinen, 
universaalinen Logos. Tämä ei ole meidän au- 
rinkokuntamme Logos, vaan se, joka ks kolmi- 
naisuus  1930:40—42, 

Itse on Logos, Sana, Jumalan Poika, ja Itsen 
takana on Jumala,   ks H. P. B. 1931:4—5, 

Teosofia näyttää meille, mikä Jumalan Poika, 
maailmansielu, Logos eli niinkuin sanomme 
kosmillinen Kristus oikeastaan on, ja Ruusu- 
Risti saatuaan tämän valon tahtoo jakaa sitä toi- 
sillekin,   ks H. P. B. 1931:38—40, 

Hän on Jumalan Poika, Logos, kosmoksen 
Kristus. ks Jouluyö 1931:337—339, 1932:224 
muist. 

Lohduttaja 
Kys. Mitä tarkotti Jeesus »lohduttajalla», 

kun hän sanoi opetuslapsilleen: »Lohduttaja, 
Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun ni- 
meeni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa 
teille kaikki, mitä minä teille sanonut olen»? 

Vast. Lohduttaja on totuuden henki, joka 
elähyttää kunkin ihmisen sisäistä olemusta. 
Jokainen ihminen rakastaa sydämessään to- 
tuutta ja kaipaa ja tietämättäänkin etsii to- 
tuutta. Ihminen on Isästä Jumalasta syntyisin, 
ja vaikka hän aineellisen elämän pyörteissä on 
tämän tosiasian unohtanut, elää hänen sisässään 
jumalallinen totuuden kaipuu, joka varsinai- 
sesti tekee hänet ihmiseksi. Kun Mestari on 
meidän keskellämme, silloin usko ja luottamus 
häneen voi saada meidät unohtamaan, että tie 
Mestarin Jumalantuntoon kulkee pitkän etsimi- 
sen kautta, mutta kun Mestari poistuu näkyvis- 
tämme, silloin totuuden henki valtaa järkemme 
ja sydämemme, ja me näemme aivankuin 
uudessa valossa, mitä tuo rakas Mestari todella 
opetti ja neuvoi.   1913:100,   . 

Lohengrin, joka on harvoja lempioopperoitani. 
1933:244. 
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Loimaranta, Yrjö: K r i s t i n u s k o n  s u h d e  
l u o n n o n t i e t e i s i i n ,  arvost. ks Kaila, E. 
1906:283—284. 

Lomakurssit   ks kesäkurssit 
Lombroso, prof. ks Sairas sielu art 1926:227— 

232. 
London,  Jack:   » P a k k o p a i t a » .  
Luin äsken erään Jack Londonin teoksen. 

Tämä kuuluisa amerikkalainen kirjailija, joka 
hiljattain muutti manan majoille, oli minulle 
uutuus ja yllätys; hävettää melkein, etten ole 
ennen häneen tutustunut. Vuosia sitten näin 
jossain mainittavan, että Jack London oli sano- 
nut romaaninsa »Ennen Aatamia» syntyneen 
unielämässä kuvastuneiden muistojen johdosta, 
ja hänen kuolemansa johdosta kertoi eräs ame- 
rikkalainen lehti, että kuuluisa kirjailija viime 
vuosina oli syventynyt salatieteellisiin tutki- 
muksiin ja ollut niistä erittäin huvitettu. Mutta 
vasta näinä päivinä, kuten sanottu, olen itse lu- 
kenut yhden hänen kertomuksiaan ruotsiksi 
T v ä n g s t r ö j a n  (»Pakkopaita», en tiedä 
onko sitä suomeksi), ja siinä hän selvästi osot- 
taa uskovansa jälleensyntymisen elämän laiksi 
ja aito teosofisella tavalla ymmärtävänsä monta 
mysteriota. Kirja lienee hänen viimeisimpiään, 
koska se ruotsiksi ilmestyi vasta viime vuonna, 
ja on arvattavasti ikäänkuin kirjailijan testa- 
mentti ja uskontunnustus. 

Se kertoo oloista eräässä Kalifornian vanki- 
lassa ja on voimakas vastalause kaikkea sitä 
järjetöntä kidutusta vastaan, jota kaikesta huo- 
limatta harjoitetaan nykyajan vankiloissa. Kir- 
jan »sankari» professori Darrel Standing on 
miesmurhasta tuomittu elinkautiseen vankeu- 
teen ja joutuu vankilassa erään kunnottoman 
toverin valheellisen ilmiannon vuoksi väärän 
epäluulon alaiseksi. Pakottaakseen syytettyä 
tunnustamaan heitättää vankilan tirehtööri hä- 
net vuosikausiksi pimeään yksinäiseen koppiin 
ja kiduttaa häntä siellä tuon tuostakin n.k. 
pakkopaidalla, jota moni ihminen ei tuntiakaan 
kestä. Mutta mahdotonta on kukistaa profes- 
sori Standingin mielenlujuutta ja tahdonvoimaa. 
Hänellä ei ole mitään tunnustettavaa, halvek- 
sien kiduttajiaan hän kärsii kaikki tuskat hymy- 
suin ja oltuaan kymmenen vuorokautta yhtä- 
mittaa pakkopaidassa jättävät he hänet hengel- 
tään yhtä lannistumattomana, mieleltään mel- 
kein  virkistyneenä. 

Hänen kestävyydellään on näet salaisuutensa. 
Eräältä toisessa kopissa makaavalta onnetto- 
muustoveriltaan hän oppi merkillisen taidon: 
taidon kuolla elävänä ja herätä jälleen kuol- 
leista, toisin sanoen taidon irtaantua ruumiis- 
taan ja sieluna liitää avaruuksien maailmassa. 
Kun hänen ruumiinsa puserretaan pakkopaitaan, 
lähtee professori Standing itse vapaana 
pois ja syventyy muistoihin menneistä elämis- 
tään, eläen uudestaan entisiä ruumistuksiaan. 
Kirja kertoo monesta jälleensyntymisestä ja 
Jack London on taitava kertoja. Esitys ruu- 
miista poistumisesta osottaa myös, että tekijä 
itse on tehnyt okkultisia kokeiluja ja oppinut 
niistä. 

Laajemmin käsitettynä »pakkopaita» onkin 
itse maallinen   elämä,  tyrmä,  johon   ihmissielu 
 

tuon tuostakin heitetään ja jossa hänen tulee 
oppia kärsimyksen, kärsivällisyyden ja itsensä 
voittamisen ankara läksy. Sitä myöten, kuin 
ihminen oppii tätä läksyä, sitä myöten kärsi- 
myskin muuttaa muotoaan ja paljastaa salaisia 
onnen aarteitaan. 

Ei yksikään ajatteleva ihminen lue tätä Lon- 
donin kirjaa ilman henkistä nautintoa ja tyy- 
dytystä. Se on paksu nidos, helposti ja nopeaan 
luettu.    1917:98—99. 

Lontoo ks P. E. VI Lontoo 
Luin äskettäin muutamia numeroita. Lon- 

toossa seisoo tätä nykyä — ja on jo kolmen vuo- 
den aikana seisonut — 49,218 taloa tyhjänä. Hel- 
singissä, jonka asukasluku on ehkä 120,009 on 
tuskin 10,000 taloa. Viisi Helsingin kaupunkia 
mahtuisi siis helposti Lontoon tyhjiin taloihin. 
(Lontoon talojen koko lukumäärä on 616,322 ja 
asukasluku 6  à  7 miljoonaa). 

Lukiessani näitä numeroita muistuu mieleeni 
toinen tosiseikka: joka yö kuljeksii Lontoon 
kaduilla etsien hetken leposijaa puistoissa ja 
siltojen alla kolme sataa tuhatta koditonta vael- 
tajaa. Ajatelkaa vain tätä faktumia! Kolme- 
sataa tuhatta koditonta ihmistä, joilla ei ole mi- 
hin päänsä kallistaa, ei millä suojella itseään 
pakkaselta, tuulilta ja sateilta — ja heidän vie- 
ressään viisikymmentätuhatta tyhjää taloa! 
Kyllä todella meidän yhteiskuntamme ovat 
mainiosti  järjestetyt.    1912:456, 

T e o s o f i n e n  p ä ä m a j a  L o n t o o s s a .  
1914:145—146, 

ks H. P. B. 1931:106—107, 122—129, 1932:36. 
Lontoon Psyykkinen Seura ks Psyykkinen 

Seura 
Lookat, s.o. aurinkokunnan tasot ks Agni 

1908:27. 
Looshityö 
»Mitä arvoa, mitä merkitystä on oikeastaan 

teosofisella looshityöllä? Muutamat ihmiset tu- 
levat yhteen kerran viikossa, lukevat jotain, 
kuulevat jonkun puhuvan, keskustelevat — ko- 
kous saattaa välistä olla sangen kuiva! Onko 
siitä mitään hyötyä? Jos voitte, vahvistakaa 
minun uskoni!» 

Piileekö tässä kysymyksessä pilkkaajan iva? 
Mahdollisesti, mutta älkäämme ottako sitä siltä 
kannalta. Se ei ole tyhjänpäiväinen kysymys. 
Kysyköön sillä tavalla itseltään jokainen teoso- 
fisen looshin jäsen. »Mitä hyötyä on näistä 
looshikokouksista? Voitanko itse mitään, voit- 
tavatko muut?» 

Epäilemättä hän silloin vastaa itselleen: »voi- 
tanhan sen, että minun käsitykseni teosofiasta 
tulevat kerta kerralta selvemmiksi». Mutta hän 
soisi sittenkin mielessään, ettei kokouksen 
hyöty rajottuisi siihen, vaan että siitä olisi hyö- 
tyä maailmallekin, niin että teosofista looshi- 
toimintaa todella voisi pitää työnä ja kutsua 
siksi. 

Jos nyt tiedustelisimme esim. materialistilta, 
kuinka hän arvostelisi teosofista looshitoimintaa, 
niin hän varmaankin nauraisi ja sanoisi, 
että se on turhanpäiväistä ajanhukkaa. Tätä hä- 
nen kantaansa emme voi hämmästyä, sillä hän 
uskoo yksinomaan fyysilliseen todellisuuteen ja 
fyysilliseen ruumiiseen,  eikä voi kutsua  työksi
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muuta kuin sitä toimintaa, jonka kautta suo- 
rastaan hankitaan »leipää» ja aineellisia muka- 
vuuksia. 

Mutta me jotka uskomme ja tiedämme, että 
fyysillinen todellisuus on vain osa Elämän 
Todellisuudesta ja että ihminen on henkinen 
olento, me olemme kuin näkeviä sokeain kes- 
kellä ja meille on annettu vastuunalainen teh- 
tävä. Suuremmassa tai vähemmässä määrässä 
me kaikki olemme auttajien ja opettajien ase- 
massa muuhun maailmaan nähden. Ellemme nyt 
vielä ole valmiita opettajia, tulee meidän kui- 
tenkin muistaa, että juuri meitä, jotka uskomme 
henkeen, valoon, hyvään, on kutsuttu valaise- 
maan sitä pimeyttä, jossa veljemme vaeltavat; 
meidän velvollisuutemme on sentähden valmis- 
taa ja  kasvattaa  itseämme  ihmisten auttajiksi. 

Tältä kannalta katsoen looshi-toimintakin 
muuttuu työksi. Se on aivankuin koulu, jossa 
jäsenet yhä enemmän ja syvemmin perehtyvät 
teosofiseen elämänkatsomukseen ja teosofian 
monenlaisiin elämää valaiseviin oppeihin. Yksin 
lukien ja yksin tutkien, yksin mietiskellen 
ihminen ei läheskään huomaa niin paljon, tun- 
keudu niin syvälle, näe niin monelta taholta 
kuin tutkiessaan yhdessä muiden kanssa, hei- 
dän kanssaan vaihtaessaan ajatuksiaan. Hänen 
kehityksensä sanalla sanoen käy paljon nopeam- 
min. 

Ja mitä enemmän hän kehittyy, sitä suurem- 
maksi hyödyksi hän voi olla. Hänen ei tule 
jäädä siihen harhakäsitykseen, että hänen oma 
kehityksensä olisi tärkeä. Miksikä hän kehit- 
tyisi? Siihen ei todella ole erityistä syytä, ellei 
se tapahdu maailman takia, »jumalan kun- 
niaksi», »ihmisten iloksi». Sitä varten hänen tu- 
lee kehittyä, että hän voisi toisia auttaa ja opet- 
taa. Älköön hän sentähden panko kynttiläänsä 
vakan alle, vaan antakoon sen loistaa. »Docendo 
discimus» (opettamalla opimme), sanoo vanha 
latinalainen sananparsi, ja tämä on erityisesti 
tosi myös teosofein suhteen. Meidän tietomme 
ei kasva sillä, että täytämme päämme muiden 
ajatuksilla ja tiedoilla. Meidän tietomme kas- 
vaa yksin sillä, että harj otamme sitä kykyä it- 
sessämme, jolla voimme nähdä. Mikä se kyky 
on? Se on n.k. intuitsioni. Se on buddhimanas, 
joka on korkeampi kaamamanasta. Se on vilpi- 
tön rakkaus totuuteen ja ihmisiin ja sen rakkau- 
den ainainen täytäntöönpano. Se on taikasauva, 
joka avaa meille luonnon salatut maailmat, niin 
että saamme nähdä voidaksemme näyttää. Yl- 
peässä ja itsekkäässä ihmisessä intuitsionin ju- 
malallinen kyky ei herää, ainoastaan siinä ih- 
misessä, joka nöyrästi ja iloisesti tahtoo toisia 
palvella. 

Yksi on vielä näkökohta, jolta voimme kat- 
sella looshitoimintaa ja ylipäänsä kaikkien teo- 
sofein elämää     Se on Okkultinen. 

Salatieteellisen selvänäkijän silmällä katsoen 
ihmisellä on useampia ruumiita, paitsi alinta 
fyysillistä, myös tunteiden astraalinen ja aja- 
tusten mentaalinen ruumis, verho eli käyttö- 
väline. Kun ihminen ajattelee eli tuntee jota- 
kin, erkanee näkymättömässä maailmassa hä- 
nen astralisesta ja mentalisesta käyttövälinees- 
tään aivan kuin pieni olento, joka juuri edus- 
taa hänen tunnettaan ja ajatustaan. Tämän olen- 
 

non elinvoima on riippuvainen ihmisen ajatuk- 
sen tai tunteen voimakkuudesta. Sen ulkopiir- 
teet riippuvat ihmisajatuksen selvyydestä ja 
tarkkuudesta, sen väri ajatuksen luonteesta ja 
laadusta. Koko ilmapiirimme on täynnä kai- 
kenlaisia ajatusmuotoja, voimakkaita, heikkoja, 
kauniita, rumia, kirkkaita, hämäriä. Jokainen 
ihminen on kuin sieni, joka kulkien tässä aja- 
tusten meressä imee itseensä minkä ajatuksen 
milloinkin ja lähettää taas luotaan mitä ajatuk- 
sia milloinkin. 

Kuinka tärkeätä olisi siis, ihmiskunnan kehi- 
tystä silmällä pitäen, että meidän ajatustemme 
ja tunteittemme ilmapiiri olisi niin puhdas ja 
ylevä kuin mahdollista! Kuinka tärkeätä, että 
siitä poistettaisiin kaikki turhat, mitättömät, ru- 
mat, alhaiset, ja itsekkäät ajatukset! Kuinka 
tärkeätä, että sitä kansotettaisiin ylevillä, kau- 
niilla, voimakkailla, epäitsekkäillä ja puhtailla 
ajatuksilla ja tunteilla! Ei, että mikään jumala 
tämän taikaiskulla tekisi, vaan että me ihmiset 
ymmärtäisimme, että tämä on meille annettu 
tehtäväksi! 

Nyt ymmärrämme, mikä suuri merkitys voi 
olla teosofisella looshilla. Sen jäsenet kokoon- 
tuvat säännöllisesti, tuntevat säännöllisesti vel- 
jellisiä, puhtaita tunteita, ajattelevat säännölli- 
sesti voimakkaita, vapauttavia ja nostavia aja- 
tuksia. Säännöllisyys vaikuttaa sen, että kerran 
syntyneet ajatuskuvat saavat joka kerta aivan 
kuin uutta ravintoa, uutta elinvoimaa ja muo- 
dostuvat ympäristön pimeyteen kirkkaaksi lois- 
tavaksi valoksi, joka houkuttelee ihmissieluja 
etsimään totuutta ja pyrkimään veljeyttä kohti, 
vaikkeivat aavistakaan, mistäpäin saavat herä- 
tyksensä. 
Tämä on teosofein salainen työ. Siihen voi jo- 
kainen ottaa osaa, köyhä niinkuin rikas. Kun 
saamme tämän salaisen tulipalon syttymään ylt- 
ympäri maailmaa, silloin koittaa uusi aika. Sil- 
loin tulee vapahtaja, käyttää sytyttämämme tu- 
len voimat hyväkseen ja luo uuden yhteiskun- 
nan ja uuden sivistyksen. 
 

Edellisen yhteydessä sopii mainiosti julkaista 
seuraava kysymys ynnä siihen kuuluva Mr. 
C. W. Leadbeaterin kirjottama vastaus. Se pu- 
huu looshitoiminnasta puheenjohtajan kannalta 
ja intuitsionista jokapäiväisen ymmärryksen 
kannalta. Olen sydämestäni yhtä mieltä Mr. 
Leadbeaterin sanojen kanssa. 

»Minä- huomaan olevani siinä asemassa, että 
minun pitäisi opettaa erästä teosofista looshia. 
Tunnen sen suurena vastuunalaisuutena, johon 
en pidä itseäni kykenevänä, sillä tietoni on niin 
epätäydellinen. Tahtoisin tietää tämän: joskus 
tulee minulle intuitsioni ikäänkuin vastauksena 
kysymykseen tai neuvona toimintaan. Pitääkö 
minun luottaa siihen vai kokonaan pitää kiinni 
fyysillisen tason järkeilystä?» 

V a s t a u s :  »Älkää olko vähääkään haiuil- 
lanne siitä, kuinka teidän tulee olla looshinne 
suhteen. Todella opettaminen on vastuunalaista, 
mutta toiselta puolen se on suuri etuoikeus. Aja- 
telkaa sitä mieluummin tällä tavalla: tässä on 
joukko nälkäisiä sieluja, ja ne, jotka seisovat 
liikkeen takana, ovat olleet niin hyvät, että sal- 
livat minun olla välikappaleena näiden ravitse-
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miseksi. Teillähän on selvänä mielessänne ope- 
tusten yleiset perusteet ja terve järkenne estää 
teitä yksityiskohdissa menemästä kovin paljon 
harhaan. Minä kyllä ymmärrän, kuinka vai- 
keata teidän on päättää, pitääkö seurata fyysilli- 
sen tason järkeä vai intuitsionia, mikä näyttää 
tulevan korkeammalta. Ottakaa lohdutusta siitä, 
että päätöksen vaikeus on ainoastaan jotain ohi- 
menevää. Mikäli kasvatte, sikäli tulette intuit- 
sioneissanne aivan varmaksi. Tällä asteella voin 
ainoastaan neuvoa teitä aina seuraamaan jär- 
keänne, kun olette varma niistä perusteista, joi- 
den nojalla teette päätöksenne. Aikaa myöten 
te kokemuksen kautta opitte, onko intuitsionei- 
hinne luottamista. Minä myönnän, että var- 
hemmilla asteilla on olemassa vaara, että seko- 
tetaan toisiinsa edellinen intuitsioni, joka tulee 
suoraan korkeammalta mentali- tai vieläpä 
buddhi-tasolta, ja se mielijohde, joka on synty- 
nyt astraliruumiista. Mutta myöhemmin te ereh- 
tymättä voitte erottaa ne ja tiedätte, että kun 
intuitsioni selvästi tulee korkeammalta minältä, 
voitte sitä empimättä seurata. Te näette, että 
tällä nykyisellä asteella on aina jonkun verran 
tappion vaaraa: joko siinä, että päästätte käsis- 
tänne korkeamman totuuden säteen riippumalla 
liiaksi kiinni järjessä, tai että joudutte hieman 
harhaan pitämällä astralista mielijohdetta in- 
tuitsionina. Minulla itselläni on niin syvä 
kammo tätä jälkimäistä mahdollisuutta vastaan, 
että alinomaan seuraan järkeäni vastoin intuit- 
sionia, ja vasta kun yhä uudestaan olen huo- 
mannut, että erityisenlainen intuitsioni aina on 
oikeassa, olen uskaltanut siihen täydesti luot- 
taa. Tehän varmaan tulette läpikäymään nämä 
asteet eikä teidän tarvitse siitä hämmästyä. 
Minä ihailen teidän suurta tarkkatuntoisuut- 
tanne. mutta vakuutan, että jos pidätte teosofian 
yleispiirteet selvinä oppilaitten silmien edessä, 
niin ette voi suuresti eksyä opetuksessanne. 
Meillä on kaikilla vastuunalaisuutta siitä, mitä 
puhumme, ja ne meistä, jotka ovat kirjottaneet 
kirjoja ja. pitäneet esitelmiä, tuntevat sen pal- 
jon raskaammin kuin aavistattekaan. Meille 
ovat todellakin ystävät väliin sanoneet, että mei- 
dän olisi pitänyt odottaa, kunnes olisimme tul- 
leet adepteiksi, ennenkuin olisimme kirjotta- 
neet mitään kirjoja, jotta voisimme olla varmat 
siitä, ettei niissä ole erehdyksiä. Siihen minä 
vain sanon, että me pidimme parempana jakaa 
epätäydellistä tietoamme veljillemme, vaikka 
meillä itsellämme vielä olikin paljon opittavaa. 
Ja luulenpa, että seuraus on osottanut päätök- 
semme oikeaksi. Jos me olisimme odottaneet 
adepteiksi tullaksemme, on totta, että kirjamme 
olisivat tulleet täydellisinä ja nyt ne ovat kau- 
kana siitä — mutta sittenhän teidän olisi pitä- 
nyt niitä vartoa viisi tai kuusituhatta vuotta, 
jolloin Seuran työ tällä vuosisadalla olisi ollut 
aivan erilainen. Minusta näyttää tämä käsillä- 
oleva kysymys olevan aivan samanlainen. Tekin 
voisitte pidättäytyä opettamasta kunnes tietäi- 
sitte kaiken, mutta mitä sillävälin tulisi teidän 
looshistanne?    C.  W.  L.» 

1909:337—340, 
Ansio tästä lankeaa looshien työlle. Niiden 

säännöllinen, joskin ulkonaisesti vielä vaatima- 
ton,  työ  on  puhdistanut  ilmapiiriä  ja  vetänyt 
 

joukon  viisaudelle   alttiita   sieluja  lähemmäksi 
teosofiaa,   ks P. E. V 1910:328—329, 

looshin tehtävä    ks    Päämajassa    1911:25—32, 
Olisi   muuten    suotava,    että — — — looshit 

hankkisivat itselleen omat kodit, että    ks pää- 
maja    1911:353—354, 

Aivan kuin India tulee nähtävästi Suomikin 
saamaan looshimajoja ympäri maata, ks teosofia 
1913:362, 

ks Mikkeli    1913:362—364, 
ks kansanopisto 1925:244, 
Ruusu-Ristin vuosikokouksessa luettiin ääneen 

J. B:n Amerikasta saapunut kirje, joka tässä 
numerossa julkaistaan. Kirjeen sisältö ei ole ai- 
noastaan aatteellisesti kaunis, vaan tärkeä ja 
huomattava nimenomaisten ehdotustensa kautta, 
joita on kolme. 

Ensimäinen ehdotus oli teosofisen koulun pe- 
rustaminen. Siitä kirjeen kirjoittaja itse myö- 
hemmin luopui, asettuen samalla kannalle kuin 
minä ja monet muut, että lasten koulujen perus- 
taminen virallisesta teosofisesta aloitteesta ei 
ole niinkään tärkeä, koska ajan pyrkimykset 
yleensä käyvät siihen suuntaan, että kouluoloja 
ja opetustapoja olisi kaikkialla juurta jaksain 
uudistettava. Toistaiseksi voidaan lasten teoso- 
fisia tarpeita tyydyttää pyhäkouluilla ja yksi- 
tyisten aloitteesta perustetuilla lastentarhoilla 
eli pikku lasten kouluilla. Mitä ilahduttavim- 
pana ajan merkkinä onkin mainittava se Valo- 
majan koulu, josta Annikki Reijonen puhuu kir- 
jeessään toimitukselle ja jonka vastaiselle työlle 
puolestani toivotan mitä voimaperäisintä me- 
nestystä. 

Sitä vastoin on J. B:n kirjeen toinen ehdotus 
senlaatuinen, että sitä on sydämellisesti kanna- 
tettava. Kansanopistoa mekin aina täällä olem- 
me suunnitelleet, sillä niinkauan kuin teosofi- 
nen elämänymmärryksemme vielä on verrattain 
vähän tunnettu, on ylen tärkeätä, että olisi va- 
listuneita ja päteviä »opettajia», s.o. aikuisia ih- 
misiä, jotka pystyisivät aatteita esittämään, 
maailmankatsomusta levittämään, tuhansiin ky- 
symyksiin vastaamaan. Erittäin merkille pan- 
tava on sentähden A. R. M:n kirje toimituk- 
selle, koska sen kirjoittaja — kuulumatta Ruusu- 
Risti-seuraan, mutta syrjäisenä ystävänä ja 
aatteenharrastajana — on omissa mietiskelyis- 
sään tullut samoihin johtopäätöksiin kansan- 
opistoasian tärkeydestä. 

J. B. onkin aito amerikkalaiseen ja käytän 
nölliseen tapaan tehnyt kolmannen ehdotuksen, 
ehdotuksen, joka ensi kädessä koskee amerikka- 
laisia veljiä ja ystäviä. Hän ehdottaa, että asian- 
harrastajat sieltäpäin alkaisivat pyörittää dolla- 
reita tännepäin. Rahaa onkin täällä varmasti 
vähemmin kuin U. S. A:ssa. Kansan käsi on 
kyllä meille karttuisa, mutta pikku hiljaan: mei- 
dän täytyy keskittyä yhteen asiaan ensin, sit- 
ten toiseen; monta huolta yhtaikaa käy yli voi- 
mien. Tällä hetkellä tuskin omat voimat riittää 
muuhun kuin siihen propaganda työhön, mikä on 
käynnissä. Kirjallisuuden kustantaminen esim. 
on vielä siksi pientä, että se vaatii uhrausta jä- 
seniltämme ei ainoastaan ajassa ja henkilökoh- 
taisessa työssä vaan rahassakin. Suuresti ja ku- 
vaamattomasti tervetullut on sentähden kaikki 
rahallinen apu, mikä saapuu ulkoa.
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J. B:n kirje herätti paljon iloisia toiveita ja 
kiitollisia riemun tunteita Ruusu-Ristin vuosi- 
kokouksessa. Jos nyt amerikkalaiset ystävämme 
ottavat varteen hänen ehdotuksensa ja kehotuk- 
sensa, pyydän, että he lähettävät kansanopisto- 
avustuksensa suoraan minulle (os. Pilpala, Fin- 
land) ; avustukset kuitataan tässä Ruusu-Ristissä 
sitä mukaan kuin ne saapuvat. Jos ken tahtoo 
avustaa neiti Reijosen lastentarhaa, joka myös 
on avun tarpeessa, lähettäköön rahan suoraan 
asianomaisille (os. Kanneljärvi, Hämeenkylä, 
Valonmaja, Finland). 

Pyydän, että kaikki, jotka tuntevat asiasta 
innostuvansa,  lukevat  myös  seuraavan  pätkän. 

Olen toistakymmentä vuotta hautonut mieles- 
säni kysymystä, miten teosofisten seurojen or- 
ganisatsioni voitaisiin luoda semmoiseksi, että 
niistä olisi hyötyä — ei ainoastaan teosofian 
asialle epämääräisesti, vaan kaikille jäsenille, 
jotka vähänkään tahtoisivat käyttää tilaisuut- 
taan hyväkseen. Tietysti n.s. esoteeriset koulut 
tarjoavat nykyoloissa näitä tilaisuuksia seurojen 
jäsenille, mutta ei läheskään niin tehoisalla ja 
tepsivällä tavalla kuin odottaa sopisi. Niiden- 
kin toimintaan vaikuttaa ehkäisevästi seurojen 
yleinen höllä järjestely ja epämääräinen työs- 
kentely. 

Jo kymmenkunta vuotta sitten selvisi minulle 
ainoana mahdollisena ratkaisuna kysymyksel- 
leni, että teosofiset paikallisyhdistykset itse, n.s. 
looshit, oli selväpiirteisen ohjelman nojalla 
muodostettava jonkinlaisiksi oppilaitoksiksi. Si- 
tähän ne kyllä pyrkivät olemaankin, mutta 
kuinka itsetiedottomana, häilyvällä ja aikaa 
tuhlaavalla tavalla! Looshikokous muodostui 
usein turhanpäiväiseksi juttelukokoukseksi, 
jossa yksi ja toinen koetti näyttää, kuinka vii- 
sas ja tietorikas hän oli, ja josta useinkaan ei 
omatunto tahtonut antaa muuta arvostelua 
muistissa pidettäväksi kuin: »no, menihän se- 
kin». Teosofit olivat kilttejä ja hyväluontoisia 
ihmisiä ja kehittyivät hiljaisuudessa itsekseen, 
vaikkeivät niin paljon toisiltaan ja »ylemmiltä» 
saaneetkaan. Kuinka toisenlaista voisi olla, — 
ajattelin silloin, —jos työ olisi viisaasti, ohjel- 
mallisesti, tarkoituksen mukaisesti järjestetty! 
Olisi kursseja ja luokkia tulkintoineen, olisi 
arvosanoja mahdollisesti ja todistuksia — jos ei 
paperilla niin muunlaisissa tuntomerkeissä. Jo 
vuonna 1898 olin ehdottanut Mrs. Besantille, 
että perustettaisiin teosofinen yliopisto, mutta 
hän ylevästi hymyili ehdotukselleni. Loosheissa 
kyllä koetettiin jonkinlaista opintojärjestelmää: 
otettiin määrätty kirja »tutkittavaksi»; sitä luet- 
tiin ääneen ja sen johdosta keskusteltiin; mutta 
kurssi- tai koulutyötä ei ollut, vielä vähemmin 
tutkintoja ja todistuksia. Teosofisen nuoriso- 
liiton kanssa oli kerran vakavasti puhetta siitä, 
että se — nuorisoliitto — jaettaisiin asteisiin 
eli luokkiin, jolla olisi kullakin oma oppimää- 
ränsä suoritettavana, mutta sekin tuuma rau- 
kesi tyhjiin. 

Hyvää asiaa ei kuitenkaan pidä heittää, ja 
sentähden yhä jatkoin ongelmani pohtimista. 
Ruusu-Ristin perustamisesta lähtien onkin rat- 
kaisu realistisena mahdollisuutena häämöittänyt 
silmiini.   Emme ole pitäneet kiirettä, mutta ensi 
 

päivästä lähtien on ollut selvillä, että meidän 
jäsenyytemme ja työmme tulee järjestettäväksi 
asteihin. Koska viime kuluneena viitenä vuo- 
tena myös olen ollut tilaisuudessa tutustumaan 
vanhan vapaamuurariseuran järjestelyyn ja 
työtapaan, on minulle vähitellen kirkastunut, 
että työskentelyn muoto on saatava vapaa- 
muurariudesta, sen henki teosofiselta liikkeeltä. 
Minulla on nyt tulevaisuuden suunnitelma ja 
ohjelma valmiina. 

Olen tänä kesänä kirjoittanut kirjan, Ka- 
d o n n u t  Sana, jossa puhun vapaamuurariu- 
desta ja teosofiasta ja ehdotan, että teosofinen 
työ järjestettäisiin vapaamuurari-periaatteelle. 
Minun on turha tässä esittää itse ohjelmaa, 
koska jokainen on tilaisuudessa lukemaan siitä 
vasta ilmestyneestä kirjastani. Mutta uskallan 
todella kehoittaa — ei ainoastaan kaikkia ruusu- 
ristiläisiä, vaan kaikkia tämän lehden lukijoita 
heti hankkimaan itselleen tuon kirjani, joka var- 
maan tulee heitä monella tavalla hämmästyttä- 
mään. Kirjan hinta on Smk. 20:—, sidottuna 
Smk. 25:—, ja voidaan se tilata m.m. tämän leh- 
den toimitukselta,  os. Pilpala. 

Jos kirjassani esitetty työohjelma otettaisiin 
käytäntöön esim. omassa Ruusu-Risti-piiris- 
sämme, muodostuisi Ruusu-Risti-seura sinään 
jonkinlaiseksi oppilaitokseksi ja voisi toistai- 
seksi palvella kansanopistona, kunnes varat y.m. 
olosuhteet myöntäisivät varsinaisen kansanopis- 
ton perustamisen. Seuran työ ei tietenkään olisi 
kansanopistotyön tiellä; se ei voisi olla niin 
monipuolinen eikä aineissaan niin yksityiskoh- 
tainen, kuin varsinainen opistotyö samassa 
ajassa, mutta se olisi varmaan omiansa valmis- 
tamaan mieliä kansanopistoa varten ja innostut- 
tamaan jäseniä yhä edistymään opinnoissaan, ja 
se varmasti myös kasvattaisi jäsenistä ymmärtä- 
väisiä henkisiä auttajia, jotka eivät sokeina 
lähtisi sokeita taluttamaan. 

Tietysti seura sillä tavalla järjestettynä vaatii 
enemmän varoja kuin tavallinen yhdistys, jonka 
tähden pidän luonnollisena, että sitä varten pe- 
rustetaan erikoinen organisatsionirahasto. Tästä 
seikasta ilmoitan myöhemmin, s.o. niin pian 
kuin asia saa ratkaisunsa, mikä Ruusu-Risti- 
piireissä voi tapahtua jo ensi työkauden aikana, 
ja mahdollista on silloin, että jotkut esim. ame- 
rikkalaiset ystävät tahtovat kannattaa opetus- 
työtä tässäkin muodossa. 

Itse asiassa minulle on suuri ilo kertoa, että 
eräs amerikkalainen jäsenemme ja minun ys- 
täväni Mrs. A. Hankanen on jo tätä samaa työtä 
runsaalla kädellä muistanut. Kun viime tal- 
vena ymmärsin, että minun oli kirjoitettava 
kirja suunnitelmastani, ennenkuin sitä voitai- 
siin ottaa käytäntöön, kysyin itseltäni, mitenkä 
voisin taloudellisesti niin järjestää, että olisin 
ainakin kesällä vapaa antautumaan aivan uuden 
kirjan kirjoittamiseen. Olinhan useana kesänä 
valmistanut kirjoja luentojeni perusteella, mutta 
se oli puoleksi koneellista työtä ja samalla 
ansiotyötä. Uuden kirjan kirjoittaminen vaatisi 
taas sekä aikaa että rahaa, ennenkaikkea esim. 
lähdekirjojen hankkimista varten, mikä näin 
maailmansodan jälkeen ei ole Suomessa help- 
poa. Kysymykseni sai odottamattoman ratkai- 
sun, kun tuo mainitsemani ystävä kirjoitti mi-
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nulle, että hänellä oli hallussaan erään toisen, 
kuolleen teosofi-ystävän, Miss Minnie Ilkan 
jälkeen jättämä rahasumma, jota tuli käyttää 
johonkuhun hyvään tarkoitukseen; hän oli päät- 
tänyt lähettää sen minulle vapaasti käytettä- 
väkseni kirjallisen Ruusu-Risti-työn hyväksi, 
niinkuin parhaaksi näkisin. Kirjoitin hänelle 
ja kerroin, että Ruusu-Risti- ja yleensä teosofi- 
sen työn edistämiseksi oli mielestäni nyt tär- 
keätä tuon kirjani kirjoittaminen, ja kysyin, 
kannattiko hänen mielestään uhrata rahat sitä 
varten. Vastaanotin hänen iloisen ja hyväksy- 
vän suostumuksensa, olin tilaisuudessa tuhan- 
sien markkojen edestä ostamaan kallista ulko- 
maalaista kirjallisuutta ja sain kirjani rauhassa 
kirjoitetuksi. 

Tästä ynnä muista merkeistä päättäen näkyy 
todella alkavan toteutua ennustus, joka tehtiin 
minulle kymmenen vuotta sitten: kun vuoteen 
1925 saakka jaksatte vaikeissa aineellisissa olo- 
suhteissa säilyttää puhtaana teosofian tosi- 
hengen, muuttuvat olot siitä vuodesta alkaen 
taloudellisesti helpommiksi. 1925:260—265, [*ks 
myös P. E. XII »Kad. Sana»] 

Olimme muutamia ystäviä koolla eräänä il- 
tana viime kesänä ja keskustelimme Ruusu- 
Risti-työstä. Iloitsimme siitä, että työ jäsenten 
kesken eli n.s. looshityö oli saanut ehjän ja py- 
syvän muotonsa viimekeväisten rohkeiden aloit- 
teiden kautta. Katseemme kääntyi jo luotta- 
muksella siihen tulevaisuuteen, joka toteuttaisi 
toisen uskaliaan unelmamme ja kohottaisi kes- 
kellemme Ruusu-Risti-opiston, joka kansanopis- 
ton malliin järjestettynä lähettäisi maailmalle 
uuden elämän ymmärryksen ja sen monenlais- 
ten tietojen ja taitojen levittäjiä ja opettajia. 
Vielä emme uskaltaneet varmuudella toivoa, 
että Ruusu-Risti-opiston takaa häämöttäisi Mys- 
terio-temppelin hohtavan valkoiset haahmopiir- 
teet, mutta olihan mysteriotieto, mysterio- 
tunnelma ja mysteriokoulu nyt jo elähyttävänä 
voimana kaikissa yrityksissämme, niin hyvin 
sisäisessä kuin ulkonaisessa toiminnassamme. 

— Ja täytyyhän meidän myöntää, sanoi veli E., 
— että karma on ollut meille suopea. Onhan 
se antanut työmme pikku hiljaa edistyä ja me- 
nestyä. Seuramme jäsenluku kasvaa ja samoin 
kasvaa julkisten luentojemme kuulijapiiri. Kir- 
jallisuutemme myös lisääntyy, rikastuu ja le- 
viää. Onhan meillä ainakin yksi aatteemme 
apostoli joka kulkee ympäri maatamme hyvää 
tietoa levittäen puhutun ja painetun sanan muo- 
dossa. Ja onhan meillä ainakin yksi maaseutu- 
ryhmä, joka viime aikoina eloisalla ja kyvyk- 
käällä esiintymisellään on osoittanut tahtovansa 
vakavasti kulkea Helsingin emäryhmän jäljissä. 

—- Niin, sanoi tähän veli K., — seuramme ri- 
kas ja monipuolinen taiteellinen elementti tekee 
ulkonaisen propagandatyömme puoleensavetä- 
väksi ja arvokkaaksi. Ajatelkaamme vain vuosi- 
kokouksiamme. Mihin joutuisimme, ellei 
meillä olisi henkisesti valveutuneita taiteilijoi- 
tamme, jotka sanoin ja sävelin kykenevät lah- 
joittamaan Ruusu-Risti-sanomallemme kauniin 
ja ylevän muodon. 

— Minulla pyöräkin mielessäni kysymys, kuu- 
lui samassa veli H:n innokas ääni. — Emmekö 
voisi   runsaammassa   mitassa   käyttää   asiamme 
 

hyväksi taiteilijoittemme intoa, palveluhalua ja 
kykyjä? En tarkoita, että vetoaisimme heidän 
kukkaroihinsa — ne ovat muutenkin liian lai- 
hat — tai että heidän välttämättä pitäisi uhrata 
aikansa ja voimansa ilmaiseksi yli sen minkä 
jo tekevät, vaan tarkoitan, että meidän pitäisi 
voida keksiä ja valmistaa heillekin työmaa, 
missä he nauttien työstään korvausta saisivat 
tuntea voiton menevän kalliin asian hyväksi. 
Eikö tämmöinen olisi mahdollista? 

— Olemmehan kauvan haaveilleet, huomautti 
veli P., — jonkinmoista mysterio-näyttämöä, 
jolla esitettäisiin sekä näytelmiä että oratoo- 
rioita, vaikkapa oopperoitakin, mutta tietysti 
semmoinen tuuma on jäänyt haaveeksi varojen 
puutteesta. Jossain määrin vuosijuhlamme sitä 
mielestäni korvaavat. 

— Kyllä niinkin, mutta . . . 
— Saanko tehdä ehdotuksen? keskeytti sa- 

malla  veli A.  matalalla,   sointuvalla  äänellään. 
Olimme kaikki innokkaat kuuntelemaan. 
— Muistattehan jatkoi veli A., — niitä kesäi- 

siä laulu- ja oopperajuhlia, joita Aino Ackte 
useana vuonna järjesti Olavinlinnaan ja joihin 
kuulijoita kokoontui tuhansittain ei ainoastaan 
Suomen kaikilta ääriltä, vaan Europan eri mais- 
takin? 

Vakuutimme hyvin muistavamme. 
— No niin, emmekö voisi antaa Aino Ackten 

suuren aatteen ruumistua uudestaan? Emmekö 
voisi suunnitella Ruusu-Risti-kesäjuhlia Olavin- 
linnaan vuosittain uudistuvaksi kulttuuri- 
tapaukseksi Suomen henkisessä elämässä? Niissä 
juhlissa olisi laulua ja musiikkia, näytelmä, 
ooppera, esitelmiä ja puheita. Ne olisi samalla 
pyhän hengen kannattamia mysterioesityksiä. 
Niiden vaikutus kansamme sivistyselämään 
olisi arvaamattoman mahtava. Ja niistä leviäisi 
tieto ulkomaillekin, niin että joka maasta tulisi 
kuin pyhiinvaeltajia aina kesäisin Suomeen 
Olavinlinnan Ruusu-Risti-päiville. 

Istuimme hetken ääneti kuin hämmästyksellä 
lyötyinä. 

— Kyllä se tuuma on rohkea ja tähtää kor- 
kealle! huudahti joku. 

— Mutta minusta ei mahdoton toteuttaa, vas- 
tasi veli A. rauhallisesti. — Vaikeudethan ovat 
enemmän taloudellista laatua. Mutta tottakai 
monet yhdessä kykenevät siihen, mihin yksinäi- 
nen nainenkin pystyi, Aino Ackte oli yksin, ja 
kaikille hänen tuli maksaa runsas palkka: jos 
koko asia olisi hänelle käynyt ylivoimaiseksi, 
ei tämä olisi niinkään ihmeteltävää. Iliaillahan 
meidän täytyy hänen neroaan ja tarmoaan. 
Mutta eikö meillä ole takanamme lukuisa 
ystäväpiiri? Eikö olisi asiaan innostuneita vapaa- 
ehtoisia auttajia, joiden työ vähentäisi rahalli- 
sia menoja melkoisesti? En ajattele niin paljon 
itse esiintyjiä kuin niitä ehkä satoja apulaisia, 
joita muuten tämmöisten juhlien toimeen- 
panoon tarvitaan. Mitä rahoihin tulee, uskon var- 
masti, että tulot peittäisivät välttämättömiä me- 
noja, niin ettei kenenkään tarvitsisi niitä uh- 
rata. Ja jos voittoa jäisi, niinkuin toivottavaa 
olisi, tulisi voitto asiamme hyväksi, sanokaam- 
me esim. Ruusu-Risti-opintorahastoon. 

— Sinä    puhut    todella,    kuin    tuommoinen 
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tuuma olisi maailman yksinkertaisin asia, sanoi 
veli K. 

— Vaikkei se sitä olisikaan, hymyili veli A„ 
— olisi joka tapauksessa liian aikaista pelästyä 
mahdollisia vaikeuksia. 

— Veli A. on oikeassa, ratkaisi veli E., — mei- 
dän täytyy ensin luoda itsellemme kuva itse 
asiasta; sen tärkeydestä, sen kauneudesta, sen 
suuremmoisuudesta; sitten ehdimme pohtia sen 
toteuttamismahdollisuuksia ja -mahdottomuuk- 
sia. Olen ainakin omasta puolestani ehdotuksen 
lumoissa ja tahtoisin sitä miettiä ja pohtia. 

— Minä olenkin vaan tahtonut nostattaa aja- 
tuksen mieliinne. 

Keskustelimme vielä kauvan ja koetimme 
pohtia ehdotuksen käytännöllisiä puolia, mutta 
meitä oli liian pieni piiri koolla, jotta olisimme 
päässeet minkäänlaisiin varmoihin tuloksiin. 
Päätimme vaan, että veli A:n ajatus oli lennä- 
tettävä ympäri toistenkin Ruusu-Ristin jäsen- 
ten ja  ystävien mietittäväksi. 

Mikä tässä nyt on tehty. 1926:247—250, 
Looshiosasto ks Johtajan osasto 1928:265. 
Looshi »Amalia» Weimarissa. ks Goethe 

1932:69. 
Lootuskoulu,  lootuskukka 
L a s t e n  l o o t o s r y h m ä .  Kalevala-looshi 

kokouksessaan marrask. 30 p:nä päätti, että jo- 
takin on tehtävä T. S. jäsenten lasten hyväksi. 
Lapsillekin on opetettava teosofiaa! On perus- 
tettava »pyhäkoulu». Tässä tulee työtä varsi- 
naisesti naisjäsenille, jotka siihen kykenevät. 
Ylisihteeri lupasi olla mukana alkamassa ja val- 
vomassa uutta hanketta.   1908:382—383, 

Muistorikas päivä oli minulle kesäkuun 29 
päivä. Silloin pienet »lootusnuppuni» — s.o. ne 
lapset, jotka kevättalvella kävivät »lootuskou- 
lua» Helsingissä — viettivät luonani koko päi- 
vän, saaden setänsäkin lapseksi uudestaan. 
Olimme luonnon helmassa aamusta iltaan, met- 
sässä, joen rannalla, puutarhassa; käveltiin, 
istuttiin, lausuttiin runoja, kerrottiin satuja, lau- 
lettiin, leikittiin, juostiin. Kolme äitiä oli 
mukana, ja hekin vakuuttivat, että päivä oli 
ollut erinomaisen hauska.   1909:211, 

lootuskukkien elvyttämistä eri järjestyksessä. 
ks kundaliini  1914:93, 

Kolmatta keskustelua lasten lootuskouluista 
alusti opettajatar neiti Matty Sonne Turusta ja 
sai kuulijansa heti lämpenemään, niin että 
jokainen puhuja painosti näiden koulujen tär- 
keyttä. Lasten lootuskoulut ovat jonkinlaisia 
sunnuntaikouluja, joissa teosofisten vanhempain 
lapille sopivalla tavalla opetetaan teosofista 
elämänymmärrystä. Alustaja toivoi, että joku 
asettuisi vaikkapa näkymättömäksi johtajaksi 
tämän lasten työn taakse, ja koska lootustyö on 
olennainen piirre Marjatan renkaan tulevista 
kasvatustehtävistä, tarjoutuivat allekirjottanut 
tuoksi joutajaksi, V. H. V. hänen sihteerikseen, 
neidit Matty Sonne ja Helmi Jalovaara sekä hra 
E. Happonen hänen apulaisikseen. Lopputulok- 
sena keskustelusta oli se, että lootuskoulu olisi 
mikäli mahdollista saatava joka looshiin, ja tätä 
varten olisi niiden, jotka semmoiseen toimeen 
tahtoisivat ryhtyä, käännyttävä kirjeessä alle- 
kirjottaneen puoleen,    joka    lähempiä neuvoja 
 

asiasta antaisi. Kykenemättömyyttään ei kukaan 
saisi pelätä! Ainoa välttämätön ominaisuus on 
rakkaus lapsiin,   ks P. E. VII 1915:260, 

Teosofia on hyvän tahdon evankeliumi, sanoo 
H. P. B. kauniisti ylläolevassa kirjeessään,1) ja 
tämän evankeliumin levittämistä ajatellessa 
kääntyy mieli itsestään lapsiin, joista Mestarien 
Mestari sanoi: antakaa heidän tulla minun luok- 
seni. Lapsen mieli on herkkä ja vastaanotta- 
vainen, siihen on todella kylvettävä hyvän tah- 
don siemen, lapsen ymmärrystä on valaistava 
oikeilla elämisen periaatteilla. Kuinka monet 
teosofiset vanhemmat ovatkaan sentähden huo- 
kailleet: »Jospa olisi teosofinen koulu, jossa 
lapsia kasvatettaisiin aivan uusien periaatteiden 
mukaan, niin että todella oppisivat jotakin osaa- 
maan ja jotakin tekemään, ja jossa he tulisivat 
osallisiksi todellisesta sielun ja sydämen sivis- 
tyksestä! Siihen kouluun me lapsemme laittai- 
simme.» 

Varmaankaan heidän toivoansa ei tulevaisuus 
tule pettämään. Nyt jo näemme, kuinka kaik- 
kialla puuhataan koulukasvatuksen perinpoh- 
jaista uudistamista. Teosofinen elämänymmär- 
rys vaikuttaa salaisena voimana nykyajan hen- 
keen ja yleiseen mielipiteeseen, ja saatamme 
olla varmat siitä, että joidenkuiden vuosikym- 
menien kuluttua kasvatus on saanut enemmän 
tai vähemmän teosofisen leiman. Kädet ristissä 
meidän ei kuitenkaan tarvitse istua. Ovathan 
teosofit kaikkialla ja pitkin vuosia panneet toi- 
meen n.s. lootuskouluja, jotka tätä uutta aikaa 
puolestaan valmistavat. Ei siten, että ne kor- 
vaisivat tavallisia kouluja, vaan siten, että istut- 
tavat lapsiin sitä teosofista maailmankatsomusta, 
jota tavallisissa kouluissa ei tarjota. Lootus- 
koulut eivät opeta tavallisia kouluaineita. 
Lootuskoulut ovat niin sanoaksemme sunnuntai- 
kouluja, joissa lapsille opetetaan uskontoa, s.o. 
uskoa hyvään (jumalaan) uudella tavalla. 
Lootuskouluja pidetään aikana ja päivänä, esim. 
sunnuntaina, joka ei estä lapsia käymästä taval- 
lisissa kouluissa. Tahdon tässä julkaista muuta- 
mia ajatuksiani niistä. 

Koska lootuskouluilla on näin määrätty tar- 
koitus, ovat ne ensi kädessä aiotut teosofisten 
vanhempien lapsia varten. Vieraita lapsia ei 
niihin voi houkutella. Vain orpoja ja semmoi- 
sia lapsia, joiden kasvatusta vanhemmat silmin- 
nähtävästi laiminlyövät, voisi ajatella niihin 
pyydettävän. Mutta jos syrjäiset itse tuovat 
lapsiaan lootuskouluun, ovat nämä tietenkin 
tervetulleet. 

Missä vain on teosofisten vanhempain lapsia 
7 à 14 vuoden iässä ja teosofisen elämänymmär- 
ryksen elähyttämä aikaihminen (nuori tai 
vanha), joka lapsia rakastaa, sinne voi lootus- 
koulun perustaa. Joka paikassa, missä on 
Ruusu-Risti-ryhmä esim., pitäisi olla mahdol- 
lista  lootuskoulun  syntyä. 

Lootuskoulu voi syntyä joko ryhmän tai ehkä 
vielä paremmin yksityisen aloitteesta. Ryhmä 
kokouksessaan keskustelee lootuskoulun tar- 
peellisuudesta ja kehottaa jonkun jäsenensä sii- 
hen työhön ryhtymään tai pyytää, että joku 
vapaaehtoisesti tarjoutuisi. Vielä parempi on, jos 
 

1)   [*ks H P. B. 1926:129—132] 
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yksityinen jäsen ilmoittaa haluavansa pitää 
lootuskoulua. Hän silloin neuvottelee lasten 
vanhempain kanssa ja ilmoittaa aikeestaan 
ryhmäkokouksessa. Huone valitaan. Ehkä joku 
tarjoaa tilaa kotonaan, lootusopettaja esim., tai 
jos ryhmällä on oma huone, sopii koulu kuka- 
ties paraiten pidettäväksi siinä. Jos huone on 
vuokrattava, on suotava, että vanhemmat yh- 
teisesti keräävät vuokramaksun. Myöskin saat- 
taa ryhmä yhteisistä varoista ottaa mahdollisiin 
kustannuksiin osaa. 

Kun huone on saatu, määrätään kouluaika. 
Paras lienee pitää lootuskoulua sunnuntai- 
aamuna. Lapset kokoontuvat iloisina ja odotta- 
vina, ja jos opettaja on voinut huonetta koris- 
taa kukilla tai muuten iloisilla väreillä, vaikut- 
taa tämä elähyttävästi lasten mieliin. Mutta 
liian paljon katseltavaa ja uteliaisuutta herättä- 
vää ei huoneessa pidä olla, ellei ole tarkoitus 
juuri esineistä (tauluista y.m.s.) puhua ja niitä 
selitellä. 

Opettajalla on tietysti vapaus opettaa lapsille 
lukemista, laskemista ja kirjoittamista, elleivät 
he ole olleet tilaisuudessa sitä muualla oppi- 
maan, mutta on muistettava, että tämä on var- 
sinaisen lootuskoulu ohjelman ulkopuolella. 
Lootuskouluissa opetetaan lapsille teosoiista 
elämänymmärrystä. 

Kuulevathan lapset kotonaan vanhemmiltaan 
yhtä ja toista teosofiasta. Mutta harvat van- 
hemmat ovat tilaisuudessa opettamaan teosofiaa 
lapsilleen. Eikä teosofian opettaminen oikein 
käykään päinsä kodissa sanoilla: se on siellä ta- 
pahtuva esimerkillä. Kun vanhemmat itse elä- 
vät teosofiaa —ovat teosofeja, ajattelevat ja 
tuntevat teosofisesti, — silloin he istuttavat lap- 
siinsa teosofista henkeä ja uskoa. Järjen va- 
laistus ja muovailu tapahtuu helpommin kou- 
lussa. Ja jos eivät kaikki lapset ole tilaisuu- 
dessa kotona oppimaan elävää teosofiaa, saa 
lootuskoulu korvata tämänkin puutteen. 

Lootuskoulun tehtävä on siis avata lasten jär- 
keä ja sielua ymmärtämään ja omaksumaan teo- 
sofista elämänkatsomusta. Heille on opetettava 
jälleensyntymisestä, karmasta, kuolemanjälkei- 
sistä tiloista, luonnonhengistä ja haltioista, eri 
tasoista eli maailmoista, värien symboliikasta, 
ajatusten ulkokohtaisesta todellisuudesta j.n.e. 
Heille on opetettava ihmisen kehityksestä, Mes- 
tareista, suurista ja jaloista ihmisistä, uskonto- 
jen perustajista j.n.e. Heille on opetettava Ju- 
malan äärettömyydestä ja avaruuden lukemat- 
tomista asutuista maailmoista j.n.e. 

Ei mikään oppi ole lasten liian vaikea käsit- 
tää, kun se oikealla ja sopivalla tavalla esite- 
tään. Hyvin mielellään lapset kuulevat kerrot- 
tavan näkymättömistä maailmoista, enkeleistä 
ja jumalista, elämästä ja kuolemasta. 

Opetuksessa on pidettävä silmällä, että lapset 
eivät väsy. Opettaja ei itse yksin saa puhua. 
Hänen opetuksensa on mieluimmin oleva 
sokraattista: hän kysyy lapsilta ja he saavat 
vastata. Kun keskustelussa selviää asia, jää se 
lasten muistiin. Jos opettaja puhuu, tulee hänen 
puhua sadun muodossa. Saarnoja lapset eivät 
jaksa kuunnella. Mutta jännittävää satua he 
istuvat vaikka tuntikausia kuuntelemassa, ja 
kun satu    on   vertauskuvallinen,   voidaan   sitä 
 

perästäpäin tutkia ja analysoida. Antaa lasten 
kertoa satu uudelleen ja tutkia sen sisältöä! 
Mitähän tämäkin merkitsee? Mitä tämä kohta 
opettaa meille? Oliko tuo oikein tehty? j.n.e. 
Semmoisia kysymyksiä tekee opettaja ja täten 
hän saa lapset aivan huomaamattaan oppimaan 
ja itse keksimään selitykset ja vastaukset. 

Pitkä koulutunti ei ole oleva. Hyvä on sitä 
myös paloitella jaksoihin. Kun lapset ensin ko- 
koontuvat, on laulettava ja soitettava. Joka sun- 
nuntai aloitetaan lootuskoulu parhaiten lasten 
yhteisellä laululla. Sitten läpikäydään läksy, 
muistellaan, mitä viimein kerrottiin ja opittiin. 
Taas lauletaan tai piirustetaan, jos siihen on 
tilaisuutta — lapset näet mielellään piirustele- 
vat värikynillä paperille esim. sadussa esiinty- 
neitä henkilöitä, eläimiä tai kohtauksia. Lo- 
puksi opettaja kertoo uuden sadun tai jatkaa 
edellistä, ja kun vielä ollaan laulettu yhdessä, 
hajaantuvat  lapset  koteihinsa.    1926:132—135, 

J y v ä s k y l ä n  R u u s u - R i s t i n  l o o t u s -  
r y h m ä s s ä  on tätä nykyä 40 lasta. Kirkolli- 
nen pyhäkoulu on saanut ankaran kilpailijan 
teosofisesta lootuskoulusta, sanoi muuan vanha 
seurakuntalainen eräässä neuvottelussa viime 
syksynä, kun kävi selville keskustelussa, että 
pyhäkoulutyö viime vuosina oli suuresti taan- 
tunut Jyväskylässä. Vaikka lootusryhmä silloin 
oli pitänyt vasta yhden kokouksen, näkyy vanha 
huolestunut seurakuntalainen osuneen ennus- 
tuksessaan oikeaan.   1926:304, 

L o o t u s k o u l u  H e l s i n g i s s ä  on työs- 
kennellyt säännöllisesti Annikki Reijosen joh- 
dolla, ja kun P. E. vieraili juhlakokouksessa 
vuoden alussa, oli hauska katsella ison lapsi- 
parven iloisen vakavaa kynttilämarssia ja 
nähdä, millä jännityksellä he seurasivat kaik- 
kia esityksiä, keijukaistanssia, elävää kuva- 
arvoitusta, runoja, satuja y.m.   1929:135. 

Lotus  rouge   1931:123. 
Loppi 
tänä vuonna 1924 paiskasi kohtalo meidät Lo- 

pelle, jossa olen ostanut pienen tilan, ks P. E. II 
käännekohtia   1924:124—125. 

Loppiaispäivä ks Päämajassa  1911:22—32. 
Loppuun suorittamatta jäänyt uskonpuhdis- 

tus ks uskonpuhd.  1933:266. 
Losinsky, tri Eugen: Oliko J e s u s  ju- 

mala, i h m i n e n  vai y l i - i h m i n e n ?  
Suomennos. 

Tämän kirjasen tekijä tahtoo raamatullisilla 
otteilla y.m. näyttää, että »todellista Jesusta his- 
toriallisena henkilönä ei voi eikä saa asettaa 
uskonnollissiveelliseksi ihanteeksi, meidän si- 
sällisen olentomme täydellisentymisen esiku- 
vaksi, yhteiskunnalliseen edistykseen pyrkivälle 
ihmiskunnalle» (siv. 20). Siihen kelvatakseen 
Jeesus tekijän mielestä on liian sivistymätön, 
raakamainen ja taikauskoinen. 

Mutta lukija ei tule vakuutetuksi. Ainoa 
tunne, mikä lukijassa herää, on häpeän tunne. 
Hän häpeää tekijän tietämättömyyttä, hänen ky- 
kenemättömyyttään lukea evankeliumia ja hä- 
nen sokeata materialismiaan. Jos hän jaksaa 
lukea vihkon loppuun, hän sulkee sen ajatel- 
len:   »mitätön  tekele».    1907:137—138. 
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»Louhen»  onnettomuus.   1934:195. 
Louhivaara,  J.  1908:96,  348,  1909:38. 
Louis XV 1927:4—5. 
Louis  XVI   ks Cagliostro  1918:7—14. 
Lounas, Olga    1928:216, 1931:71. 
Lounas,  V.   1924:398,   1928:21. 
Loyalty League 
ks Blavatsky-yhtymiä: Blavatsky-Association 

1924:47, 
ks H. P. B. 1925:6—8, 
Lucifer, aikakauskirja ks H. P. B. 1926:97— 

101,  1930:38,  1931:107. 
Luennot ks myös P. E. VIII, esitelmöiminen 

jne. 
K y s. Onko Teosofisella Seuralla kiertävää 

luennoitsijaa ja millä ehdoilla hän on saata- 
vissa? 

Vast. Ei ole tätä nykyä. Kun V. Palomaa 
v. 1906—1907 oli kiertävänä puhujana, saattoi 
hänet tilata ilmankin maksuehtoja. Tietysti oli 
parempi, jos paikkakuntalaiset saattoivat ottaa 
osaa kustannuksiin, mutta välistä pidettiin esi- 
telmä oudolla paikalla, jolloin ei pääsymaksua- 
kaan katsottu sopivaksi ottaa.  1908:185, 

Julkiset luennot ovat tietysti paikallaan omaa 
tarkotustaan varten; niiden avulla herätetään 
mielenkiintoa teosofiaan suuressa yleisössä. 
Mutta ne eivät kasvata yksilöä, ks kesäkurssit 
1912:250—252. 
L u e n n o i t s i j a .      Opettaja     Juho    Petäjä- 
niemi ks tätä  1917:436, kesäkurssit  1918:133, 
luento-osasto ks Johtajan osasto 1928:348—349. 

Luikko, agronomi ks kesäkurssit 1912:204— 
205. 

Luikko, Anna 
Tietäjän viime numero oli jo painovalmiina, 

kun saapui tieto, että muuan innokas teosofi ja 
T. S:n jäsen, rouva Anna L u i k k o  Joen- 
suussa, äkkiä oli jättänyt maisen elämän ja siir- 
tänyt kotinsa tuonelaan. Kaipaus on suuri sekä 
Joensuun teosofisessa looshissa, jossa Anna 
Luikko viime vuosina toimi puheenjohtajana, 
että hänen omaistensa ja ystäviensä piirissä, 
jossa hänen vilpittömän luonnollinen, iloinen 
ja sydämellinen personallisuutensa voitti kaik- 
kien rakkauden. Kauniin lauluäänensä hän 
monta kertaa asetti teosofisen työn palveluk- 
seen, viimeistään Bulevardin 7:ssä viime ke- 
väänä. Ja ne, jotka ottivat osaa ensimäisiin teo- 
sofisiin’kesäkursseihin Kiteellä 1912, säilyttävät 
rakkaassa muistissa Orpolan vieraanvaraisen ja 
kaikkia  auliisti palvelevan emännän. 

Iloisiin näkemiin toisella puolella!    1917:395. 
Lukemalla ja tutkimalla teemme ajatusruu- 

miimme herkäksi ja plastilliseksi, ymmärtäväi- 
seksi ja vastaanottavaiseksi, ks kirjallisuus 1910: 
295. 

Luku 
[*Lukujen symboliikkaa selvittää P. E. art. 

Kabbala, Ihmiselämän ikäjaksot. Nimien taikaa, 
Taikaneliöt; näitä ei julk. tässä teoksessa, ks 
P. E. X] 

K o l m a s t o i s t a  o s a s t o .  Teosofisella 
Seuralla on 13 Sektsionia: amerikkalainen, brit- 
 

tiläinen, intialainen, australialainen, skandina- 
vilainen, uusiseelantilainen, alankomaalainen, 
ranskalainen, italialainen, saksalainen, kuuba- 
lainen, unkarilainen ja suomalainen. Näistä 
Suomalainen Osasto on järjestyksessä kolmas- 
toista. Tätä lukua 13 on aina pidetty fyysilli- 
sesti onnettomana lukuna. »Missä 13 on pöy- 
dässä, siinä yksi kuolee», sanotaan, ja kolmesta- 
toista ystävästä yksi on petturi (Jeesus aposto- 
leineen). Toivokaamme kuitenkin, ettei tällä 
»taikauskolla» ole mitään tekemistä meidän 
Osastomme kanssa. Mitä siitä, jos meillä tulisi- 
kin olemaan ulkonaisia vaikeuksia! Kellä ei 
niitä ole? Vaikeudet ja onnettomuudet ovat 
»valepukuisia siunauksia». Ne ovat olemassa 
sitä varten, että ne voitettaisiin. Ja mitä kalliin 
asiamme pettämiseen tulee, siitä me voimme jo- 
kainen varjella itseämme. Kun ei yksityinen 
jäsen petä,  silloin ei petä Osastokaan. 

Luku 13. Mutta onko luku 13 ehdottomasti 
onneton? Kaukana siitä. Se on sangen mystilli- 
nen luku. Sillä on korkea sisäinen merkitys. 
Se on henkeä tottelevan neitseellisen sielun 
luku ja on tällöin 12 veroinen. Meillä on ver- 
tauskuva luonnossa. Auringonvuosi sisältää 12 
kuukautta, mutta sama vuosi sisältää 13 kuun 
kiertokautta; 12 on tässä yhtä kuin 13. Kuu on 
yöllä auringon edustaja ja valon välittäjä. Sielu 
on hengen ja ruumiin side. Tämä on »pimeätä 
puhetta» ja hulluutta niille, jotka eivät luvuissa 
näe mitään salaperäistä, mutta mystikot ja 
kabbalistit ymmärtävät.   1908:62, 

Kys. Minkä vuoksi perjantaita viikon päi- 
vistä, 13 päivää kuukaudesta ja 13 ylimalkain 
pidetään onnettomuuden enteenä? Onko se vain 
legendaa vai perustuuko se johonkin todelli- 
suuteen? 

Vast. Kokemus näkyy tukevan uskoa, kui- 
tenkin vain määrättyjen ihmisten suhteen. Syytä 
en tiedä.   1910:360, 

Kys. Miksi elämänkohdat ja luonnon muka- 
vuudet ja kaikki nautinnon puolet tuntuvat lop- 
puun kuluneilta, silloin kun seitsemäs koevuosi, 
on ratkaistu? 

Vast. Puhdistuksen tiellä muodostaa 7 vuotta 
yhden ajanjakson. Silloin ruumiin aineosat ovat 
uudistuneet ja muodostuneet enemmän pyrki- 
mysten hengen mukaisiksi.   1912:47, 

V u o s i  1913. Nyt alkaa vuosi, jonka lop- 
punumerot kabbalistisesti kantavat paha-entei- 
sen leiman. — — — 1913:50, 

Ensin hieman personallisia vaikutelmia. Saa- 
vuimme Tukholmaan joukko suomalaisia kau- 
niina p e r j a n t a i  -aamupäivänä 13 p. kesäk. 
19 13. Monen mielestä tuo oli vaarallinen luku, 
mutta minusta se oli hyvä, sillä 13 on sangen 
Okkultinen luku. Pidän erityisenä hyvänä en- 
teenä, että Suomalaisen Osastomme luku on 13. 
ks teosofia art Yleiseuroppalainen 1913:285—292, 

Mutta kun 7 on tämän maailman päivän eli 
»luomisen» perusluku, ilmestyy tajunta seitse- 
mällä eri aineen »tasolla» eli niin sanoaksemme 
seitsemässä toisiaan sisältävässä piirissä eli maa- 
ilmassa, joista alin on meidän fyysillisaineelli- 
nen. Muut kuusi taas ovat ks Salaisen Opin 
»Maailmansynty»   1914:56—59, 

ks raamattu  1915:441—444, 



Lumiaho, J — 272 — Luonne 

 
Neljäkymmentä »ajastaikaa» ks korpivaellus 

1915:443^44, 
Yleinen mielipide pelkää lukua 13 ja pitää 

sitä kuoleman lukuna. Kolmetoista oli läsnä 
ks  Tietäjä   19 17   1916:433—434, 

Luku 13 on näytellyt huomattavaa osaa Seu- 
rassamme,   ks ennustus 1920:54, 

Viideskymmenes vuosi lienee muuten merkil- 
linen vuosi sekä kansan että yksilön historiassa, 
jos saamme uskoa juutalaisten vanhaa salatie- 
dettä. Joka seitsemäs vuosi oli lepovuosi, kun 
seitsemän lepovuotta oli eletty — siis 49 vuotta 
—’ seurasi riemuvuosi viidentenäkymmenentenä. 
Tästä sanoo Mooseksen III kirja (XXV:9—13): 
ks Melartin, Erkki 1925:103—104, 

Teosofinen liike täyttää, kuten tiedämme, tänä 
vuonna 50 vuotta, joten tämä on liikkeemme 
»riemuvuosi». Vanhan lain mukaan kaikki ase- 
tetaan riemuvuotena jälleen oikeuksiinsa ja en- 
tisille paikoilleen, ja jos ks H. P. B. 1925:193 
—203, 

kolmastoista, joka on uudestisyntymisen, 
uuden elämän ja syvemmän rakkauden ihmeel- 
linen luku.   ks R-R 1932:277, 

Kolmetoista on kabbalistisesti kuoleman luku, 
mutta siihen sisältyy myös Uudestasyntyminen. 
— — — Luku 13 saattaa olla kohtalokas — jos 
ihmiset sen sallivat — kaikessa todessa, hyvässä 
ja kauniissa. Jos tutkimme ks buddhi 1933:172 
—173. 

Lumiaho, J. 1917:244. 
Lunastusoppi 
Tällä tavalla pyyhitte todella järjestelmäs- 

tänne koko lunastusopin! Kristillismieliset ys- 
täväni sanoivatkin, että teosofit kieltävät Kris- 
tuksen lunastustyön? — Tuossa raa’assa ja veri- 
sessä muodossa sen tietysti teemme. Mihinkä 
senkaltainen lunastus olisi tarpeen? Mistä ih- 
minen olisi lunastettava? Ikuisesta helvetis- 
täkö? Ikuista helvettiä ei ole. Synnistä, pahasta 
ja tietämättömyydestäkö? Niin, niistä ihminen 
todella on lunastettava. Mutta se ei tapahdu 
minkään taikatempun kautta, vaan pitkällisen, 
varman kehityksen kautta. Me uskomme jär- 
kähtämättä kehitykseen. Ja kehityksen laki on 
semmoinen, että se ei sulje ketään ihmistä pois 
saavutettavasta päämäärästä. Jokainen olento, 
jokainoa ihminen, olkoon hän kuinka perkeleel- 
linen tahansa, tulee kerran pelastetuksi, tulee 
kerran lunastetuksi pahan ja pimeyden vallasta. 
— — — Tässä piilee kirkon lunastusopin salai- 
nen totuus. »Vapahtaja» ei ole meidän ulko- 
puolellamme kärsinyt yksilö vaan meidän sisäs- 
sämme ristiinnaulittu Jumalanpoika, joka mei- 
dät kerran on »kuolleista herättävä». [*Ote art 
sar. Teosofia kysymyksissä ja]  1906:112—115, 

ajatellaan vertauskuvallisesti koko sitä lunas- 
tustyötä, jonka ks Joulusymboliikkaa 1911:355 
—361, 
lunastuspäivänä   ks saatana    1928:171—172, 
Tässä  ruumiillisessa  elämässä on hengen lu- 
nastettava sielu, joka tapahtuu jälleensyntymi- 
sen avulla.    Lunastus on ikuisessa elämässä,   ks 
kesäkurssit 1928:232. 

L u n d e l l ,  rouva  1928:230. 
Lundström,  herra  1915:312. 

Luoja, luominen, luomisto, luomistyö 
Me olemme luojia, me olemme oman elämän- 

juoksumme luojia.   1906:42, 
Mutta koko luomisto on itse asiassa ääretön 

joukko personallisia jumalia.  1906:112,  199, 
Tämä on se »toinen luominen», josta »Salainen 

Oppi» puhuu ja jonka Wallace aavisti, ks 
Bölsche, W.   1907:112, 

Luominen on työtä, ks ihminen 1907:166, 
ensi luomiskaudessa (viidennessä manvanta- 

rassa) ks eläin 1907:202, 
koko elämä kirkastuisi ja ihmiset alkaisivat 

aavistaa, mitä Luoja on luomillaan tarkottanut, 
ks esoterismi 1909:4, 

K a l e v a l a n  l u o m i s k e r t o m u s .  art 
1912:62—67,   [*ks P. E. X] 

ks Mooses 1912:497, 
Niin on »luominenkin» jokaisen jumalan itses- 

tään luopuminen loihtiakseen esiin olentoja, 
jotka vuorostaan tulevat jumaliksi, ks Salaisen 
Opin »Maailmansynty»  1914:56—59, 

minä tunsin, kuinka itsestäni vyöryi ulos elä- 
viä olentoja ja kuinka me ihmisetkin itse asiassa 
loimme maailman.     ks logos    1915:266—267, 

Kys. Koska te maailman selitätte luoduksi 
aikakausittain ja käytätte raamattua tätä tut- 
kiessanne apuna, mutta raamatussa on tarkal- 
leen selitettynä maailman synty aineellisissa 
vuosiluvuissa, niin pyydän siis tähän vastausta, 
että mitenkä te raamatun perusteella voitte se- 
littää maailman luoduksi niin pitkinä ajanjak- 
soina? 

Vast. On luonnontieteellinen tosiasia, että 
maailma on »luotu» eli kehittynyt mittaamatto- 
man pitkinä ajanjaksoina. Jos raamattu tai 
mikä muu kirja tahansa opettaisi toisin, olisi 
sen oppi väärä. Nyt kuitenkin salatieteelliset 
tutkijat koettavat osottaa, että raamattu ja 
yleensä pyhät kirjat eivät opeta väärää oppia 
luonnontieteellisestikään, koska niitä ei karkean 
kirjaimellisesti ole ymmärrettävä, vaan esotee- 
risina kirjotuksina, joiden tulkitsemiseen tar- 
vitaan avaimia. Omat tietonsa salatieteilijät 
taas ovat saavuttaneet lukemalla »luonnon kir- 
jaa» eli luonnon omaa muistia omista luomis- ja 
kehityskausistaan.    1918:123, 

meidän on luotava jotain omaa. ks ennustus 
1920:53—54, 

Hänen luomistyönsä ei ikinä loppunut, ks teo- 
sofia 1921:259—262, 

neljännessä luomiskaudessaan eli manvanta- 
rassaan, ks Valon ja varjon veljet 1922:102—105, 
sallimus  1924:123, 

Tahto on luomisen syvin salaisuus, ks itse- 
murha   1924:208—209,   1928:172. 

Luokka,  -taistelu, -käsite jne. 
ks Suomi 1917:450—151, 1918:67, 119, 1920:374, 

1922:174, 
luokka- ja kansallisuuskäsitteet suuresti 

muuttuvat. Luokat ja kansat tulevat olemaan 
— — — luonnollisia työyhtymiä, joilla ks tuhat- 
vuotinen 1930:138. 

Luonne 
ks I h m i s e n  s y n n y n n ä i n e n  l u o n n e ,  

art. 1906:61, ks heikkous 1906:204, täydellisyys 
1932:243. 
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Luonto,  luonnonhenget,  l u o n n o l l i n e n   jne. 
ks Sukupuoliasia teosofian valossa 1906:16— 

17, 39—42, 
jos loukkaamme luonnon lakeja ks itsemurha 

1906:63,  199, 
luonnon tarkotus on hyvä ks Rakkauden alke- 

mia  1906:223—224, 
Luonto ei ole tarkottanut, että meidän väki- 

vallalla pitäisi luopua vietistä, jonka luonnetta 
emme vielä tunne, jonka salaisuutta emme vielä 
ole ratkaisseet, ks puhtaus    1906:226, 

Uskonto on aina julistanut, että elämä on 
luonnon ilmeinen totuus. Kuolemaa ei ole. ks 
uskonto art Mitä me   1906:235—236, 

ks jälleensynt. 1907:42—44, Kaita tie 1907:55 
—61, veljeys art Onko 1907:95—99, 155—161, 

L u o n n o l l i n e n  ja i n h i m i l l i n e n  oi- 
keus, art. julk. Veljeysaate ja pahantekijät 
kirjassa    1907:205—211, 

oppi luonnonlakien järkähtämättömyydestä 
ks Kehityksen kulku 1907:269—271, 

L u o n n o n     k o s t o .     1908:31—32, 
luonnon erehtymätön muisti ks mediumismi 

1908:312, 
Karma on Luonnon laki ja ks karma art Mitä 

on karma? 1908:330—337, 
Senhän on luonnon välttämättömyys määrän- 

nyt, ks ihanne 1909:69, lapsi 1909:132, 200, 1910: 
30, 49—52, 

luonnonhenget ks ajatus 1910:127, 
Kys. Kun luonto murtuu ja synkkenee 

ulkona, tuntuu ihmisestäkin samaa. Onko siis 
sama luonto vaikuttamassa ihmisessä kuin hä- 
nen ulkopuolellaan? 

Vast. Kaikki muodostamme suuren koko- 
naisuuden. Olemme vain osia luonnosta. Toi- 
sen voimat vaikuttavat toiseenkin. On vain 
muistettava, että luonnossa on monta tasoa ja 
että se mikä tapahtuu fyysillisesti on myös ta- 
pahtunut näkymättömässä maailmassa jossain 
toisessa muodossa, niin ymmärrämme, kuinka 
se mikä näyttää olevan vain ulkonaista (vaikka 
se todellisuudessa on myös sisäistä) vaikuttaa 
meidän sieluumme.   1910:127, 

Samaten teosofiset opit esittävät eräitä luon- 
non totuuksia, ja ne ihmiset ks salatiede 1910: 
274—275, 

luonnollinen seuraus pitkästä kehityksestä ks 
Kristus 1911:286—289, 

luonto on suuri vertauskuva henkisestä elä- 
mästä ks Joulusymboliikkaa 1911:358—361, 

Luonnonhenki viihtyy sopusointuisessa ilman- 
alassa, ja vanha uhripuu ks Ihmeellinen puu 
1912:151, 

Luonto iloitsee siitä, että pieninkin sanoma 
kuuluu: nyt joku ihminen alkaa elää korkeam- 
paa elämää.   1912:159, 

Luonnonlaki on järkähtämätön. Se antaa ih- 
mislapsen maksaa viimeisenkin roponsa velas- 
taan elämälle,   ks Titanic  1912:204, 

luonnon vertauskuvakieltä,  ks eläin  1912:301, 
»Luonto tieteen valossa» ks taantumus 1912: 

448, 
Luonnon salaisuudet ks pii 1912:498, 
ihminen  hallitsi  ympärillään   olevaa  luontoa 
 

ja sen voimia ja oli »luonnon herra» eikä kärsi- 
myksiä tuntenut,   ks viisaus  1913:468—471, 

Luonnonkansoissa on ollut tapana ks poppa- 
miehet 1916:286, 

vanhat kansat eivät tyhmyydessään elollista- 
neet ja sielullistaneet luontoa, vaan tekivät niin 
sen takia, että luonto o n sielullinen ja elävä, 
ks Holmberg, Uno  1916:440, 

lukemalla »luonnon kirjaa» eli luonnon omaa 
muistia ks luoja 1918:123, 

jäimme ihmetellen katselemaan outoa luon- 
nonilmiötä, ks punainen aika 1918:130—131, 

Muodollisesti katsoen luonto näkymättömine 
ja näkyväisine alueineen on suuri elävä hierar- 
kia,   ks Suomi 1918:162—163, 

Ei ole hyvä umpimähkään ryhtyä kokeile- 
maan tuntemattomien luonnonvoimien kanssa; 
leikin hengessä se ei ainakaan koskaan tapah- 
tuko,   ks spiritismi 1919:288, 

ks sukupuoliasia 1920:146—154, 373, paha 1921: 
62, 

Siinä luonnon lakisiteisyys, ks anteeksianto 
1923:84—86, 

Luonto on viisaasti järjestetty kemiallinen 
laboratoorio.   ks vesi 1924:37, 

luonnollinen ylimeno osittaiseen tai täydelli- 
seen aseettomuuteen,   ks aseet 1924:82, 

Ainoastaan harvoissa jaloissa tapauksissa 
— — — Luonto kallistaa kunnioittaen päänsä 
ylevän uhrin edessä ja luo tässä tapauksessa 
huomionsa vaikuttimeen — niinkuin me ihmi- 
setkin teemme,   ks itsemurha 1924:208—209, 

»luonnonvoimien» ks Kohtalo, kaitselmus, va- 
paus 1924:263—265, luonnonhenget ks kuolema 
1925:334, 

Luonnontieteellisesti käsittämättömiä asioita 
tapahtui vähä väliä ks teosofia 1926:165—169, 
Sairas  sielu 1926:226—232, spiritismi 1927:79, 

luonnonhenget ja enkelit ks Suomen tulevai- 
suus 1928:205—208, 

»Jumala geometrisoi luonnossa» 1929:8—14, 
1934:109, 

»Luonnollinen ihminen ei käsitä mitään 
asioista, jotka kuuluvat Jumalan hengelle.» ks 
Teosofia ja sosialismi 1934:248—257. 

Luonnonmaa, Sampsa [*ent. Aaku Mäki] 1910: 
80, 1912:54, 

R o k o t u s m y r k y t y s  t e r v e y d e n  tur- 
m e l i j a n a ,  kirjottanut Aaku Mäki. — Pieni 
kirja on ansiokkaasti kyhätty, alkuluku heti he- 
rättää mielenkiintoa.  1913:216,  1914:96, 

R o k o t u s p a k k o  p o i s t e t t a v a  on 
S a m p s a  L u o n n o n m a a n  kirjan nimi, 
jossa asiallisesti ja tilastollisesti osoitetaan ro- 
kotuksen hyödyttömyys ja vahingollisuus. Kiin- 
toisana seikkana mainittakoon, että Englannissa, 
jossa rokotus ensin alkoi, on rokotuspakko jo 
poistettu.   1931:71, 1932:200. 

Luonnonmukainen p a r a n n u s 1 i i k e Kar- 
j a l a s s a .    1910:287—288. 

Luonnonparantaja, aikakauslehti 1912:54, 1913: 
168, 1914:44, 96. 

Luostari 
Luostariaatteessa piilee syvä totuus. Kun ih- 

minen ks  sairasvuode  1909:2—3, 
Niin, siellä täällä pitkin maailmaa pitää syn- 
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tyä salaisia temppeleitä ja luostareita, joihin 
pyhän hengen elähyttämät totuuden etsijät voi- 
vat vetäytyä sisäisiä tutkimuksia suorittaakseen 
ja joista he voivat maailmaan palata vihittyinä 
opettajina ja auttajina, ks teosofia art. T. S:n 
työ ja tarkotus 1916:347—348, 
ks sukupuoliasia 1920:152—154. 

Luottamus ks myös usko 
ks usko 1910:76, 
Määrääjänä ei voi olla mikään muu kuin luot- 

tamus, sisäinen usko ja luottamus, toiseen tai 
toiseen opettajaan. Jollei sitä luottamusta, sitä 
niin sanoakseni magnetista vetovoimaa ole 
opettajaan, ei pidä antautua oppilaaksi, ks opet- 
taja 1912:309—311, 

olen liiaksi luottanut ja uskonut ihmisiin. Tie- 
tysti ks opettaja 1912:412—414, 

L u o t t a m u s  kirj. A. B. 1912:447, ks lohdut- 
taja 1913:100, 

luonnollista on lapsen tavalla luottaa toiseen 
ks epäjumala 1913:217—218, 

Rakkauden kaunein kukka on inhimillinen 
luottamus ja anteeksiantamus, ks Tietäjä 1914: 
467, 

voittamaton on rakkauden luottamus? ks Tie- 
täjä 1916:1—2, 

osottihan se luottamusta minuun ks P. E. VII 
1916:242—243, 

Nyt keskinäinen luottamus ja ystävyys tulee 
perustumaan siihen, että väkivallan teko sinään 
on mahdoton, ks Suomi 1917:201—202, 

tuli kalliiksi se liian pieni luottamus, mikä 
T. S:n jäsenillä oli hommaa kohtaan ks kirja- 
paino 1918:229—230, 

Luottakaa minuun, ottakaa minua kädestä, ja 
teidän oma elämänne kirkastuu: suru ei teitä 
peloita eikä ilo teitä sokaise, kun yhdessä vael- 
lamme, ks R-R art Tietäjästä R-R:ksi   1921:2, 

Mutta vaikka luottamus ja antaumus ei si- 
nään edellytä sokeata uskoa, kulkee tämä kui- 
tenkin niiden kintereillä väijyvänä vaarana. 
1922:206, 

Jos ken on löytänyt ihmisen, jonka sanoihin 
luottaa, silloinhan olisi järjetöntä olla luotta- 
matta. Tässähän — — — Voihan luotettava opet- 
taja opettaa semmoista, jota en käsitä. Silloin ks 
auktoriteetti 1925:147—151, 

Päinvastoin omassakin luonteessani on suuri 
taipumus uskoon ja luottamukseen; ja mitä ih- 
miselämästä, saatikka ihmiselämän onnesta, tu- 
lisikaan ilman näitä kallisarvoisia hyveitä? ks 
teosofia    1926:167—169. 

Luoto, rouva 1924:38. 
Luova työ 
Olen kulttuuri-ihminen. En saata ihailla 

muuta kuin luovaa työtä, sitä työtä, joka saa 
jotakin aikaan, — kätten luovaa työtä ja aivo- 
jen luovaa työtä, siis ennenkaikkea maanvilje- 
lystä, kauppaa ja teollisuutta, taiteellista, kir- 
jallista ja tieteellistä työtä, ks sota 1918:195—196, 

Luovat nerot ovat ihmiskunnan kukkia, pro- 
feetat, tietäjät, vapahtajat kukista kalliimmat. . . 
ks täydellisyys  1932:243. 

Luovu itsestäsi, heitä kaikki ajatukset, jotka 
kohdistuvat itseesi ja omaan onneesi, rakasta, 
niin olet onnellinen, ks kehitys 1920:100—101, 

luovu itse kaikesta pahasta ks Messias 1926:74. 
 

Lusiferit ks paha  1921:61—62,  1928:6. 
Luther, Martti 
Luther, joka kirjotti katkismuksen, ei tunte- 

nut Karman lakia niin selvästi kuin teosofia 
opettaa. Mutta ks lapsi   1910:47, 

Luterus ei saanut aikaan uskonvapautusta 
vaan hän sen aavisti ja pani alkuun ja meidän 
vuosisatamme kenties näkee sen toteutuvan, ks 
ajatus 1913:104, 

täydellä syyllä Lutherin tavalla ks apostolit 
1924:245—247, 

Lutherin uskonpuhdistus ks teosofia 1924:281 
—283, 

esim. Martti Luther, joka nousi auringon 
noustessa ja teki työtä myöhään yöhön ks Uni 
ja  unennäkö  1924:292—301, 

arvostelemalla Lutherin saksalaista [*Vuori- 
saarna käännöstä] ks P. E. XII Vuorisaarna 
1925:265, 

Luther oli kasvanut katolisen kirkon hel- 
massa, ei hän ollut niin vapaa ihminen, että olisi 
kyennyt täysin omaperäisesti arvostelemaan, 
mitä luki.   1929:358, 

Luther oli tässä kohden väärässä, ks Jokipii 
1932:38—39, 

Muuan L u t h e r i n  e n n u s t u s  kirj. 
J. Ptn.  1933:170—171, 

Lutherin reformatsioni pysähtyi puolitiehen, 
ks uskonpuhdistus 1933:199—200. 

Luukkaan evankeliumi 
ks raamattu 1906:89, 132, 172, 256, karma 1908: 

337, uskonpuhdistus 1909:41—43, Herran sanoja 
1909:203—204, maailmanloppu 1910:133, evanke- 
liumit 1913:59—60, 1923:212, 1925:376 muist., 1929; 
352,  Jouluyö   1931:335—339,   1932:225—226. 

Lydda 
Tämä lyddalainen adepti Jehoshua ks H. P. B:n 

itämaalaisuus  1931:123—129. 
Lytton  ks Bulwer-Lytton, Eduard 
Lähde, Vihtori: J. J. R o u s s e a u n  k a s v a -  

t u s m i e t t e i t ä  ja h u o m a u t u k s i a  nii- 
den j o h d o s t a .  

Tämä 50 sivua käsittävä vihko on hyvä opas 
sille, joka tahtoo saada jommoisenkin käsityk- 
sen suuren ranskalaisen ajattelijan ja vallan- 
kumousmiehen J. J. Rousseaun kasvatusmiet- 
teistä, mutta ei ole tilaisuudessa lukemaan 
Rousseaun omaa teosta ».Emile eli kasvatuk- 
sesta». Rousseaun kanta on siksi uudenaikai- 
nen, että vaikka hänen mietteensä ovat värittä- 
neet kaikkia viime vuosisadan pyrkimyksiä 
kasvatusopin alalla, emme vielä läheskään ole 
sulattaneet hänen opetuksensa viimeisiä johto- 
päätöksiä. Samoinkuin Tolstoi meidän aika- 
namme Rousseau ei usko ihmisen perisyntiin, 
vaan hänen hyvyyteensä. Kasvatus on sentäh- 
den oleva ihmisen luonnollisten hyvien taipu- 
musten ja kykyjen eloon herättäminen ja kehit- 
täminen. Vanha kasvatusjärjestelmä, jota Rous- 
seau tuomitsi aivan vääräksi, oli sitä vastoin 
parhaasta päästä vimmattua taistelua ihmisen 
synnynnäistä pahuutta vastaan. Meidän aika- 
namme kasvatus on entisestään paljon muuttu- 
nut, mutta kuten hra Lähde huomauttaa, paljon 
meillä vielä on oppimista, ennenkuin kaikista 
ennakkoluuloista  uskallamme  vapautua.    Näh-
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däkseni sekä Rousseau että Tolstoi tähtäävät oi- 
keaan. Jälleensyntymisopinkin kannalta ihmi- 
nen aina sisimmässä itsessään on sielu, siis hyvä 
(hänen korkeampi minänsä); ainoastaan alem- 
mat käyttövälineet sisältävät sen pahan sieme- 
net, mikä hänessä vielä piilee. Jos nyt kasvatus 
ennen kaikkea pitäisi silmällä, että ihminen on 
sielu, ja jokainen lapsi sekä opetuksen että van- 
hempien näyttämän esimerkin nojalla oppisi ja 
tottuisi ajattelemaan, että ruumis ja kaikki it- 
sekkäät tunteet ja ajatukset eivät ole hänen 
omaa itseään, vaan ainoastaan välikappaleita, 
joita hänen tulee pitää hyvässä kunnossa, puh- 
taina, terveinä, tottelevina, silloin epäilemättä 
kasvaisi yhteiskunnissamme ihmisiä, jotka olisi- 
vat tottuneet itseään hillitsemään ja kieltämään 
alempia vaistojaan ja himojaan. Ja silloin ihmis- 
kunnan ei tarvitsisi yhä uudelleen ja uudel- 
leen uudistaa vanhoja kokemuksiaan pahasta, 
vaan saisivat inhimilliset sielut rohkeasti lähteä 
tutkimaan sitä vielä sangen tuntematonta maata, 
jota kutsutaan hyvyyden ja totuuden valtakun- 
naksi. 1907:80. 

Läheneekö p a n k k i - i h a n t e e m m e to- 
t e u t u m i s t a a n ?    ks pankki 1915:352—353. 

Lähetyssaarnaamisen ytimenä on avunannon 
kaunis aate. Kuinka paljon ks kansa 1906:230 
—231. 

Lähettiläs ks myös Valkoinen Veljeskunta, 
myös H. P. B. 

sen ovat alkuaan perustaneet lähettiläät toi- 
sesta tähdestä ks mystiikka 1914:99—100, Cag- 
liostro  1916:13—14,  sota 1918:196, 

määrättiin sen lähettäjäksi maailmaan, ks 
H. P. B.    1919:297—298, 

emme ottaneet Heidän lähettilästään vastaan 
niin suurella ymmärtämyksellä, että ks mestari 
1923:205—208, 

ks H. P. B.    1925:5—8, 
vaikka H. P. B. niinikään oli vakuuttanut, että 

seuraava hänen — H. P. B:n — kaltaisensa 
lähettiläs esiintyisi vasta vuonna 1975. ks R-R 
1926:68—71, 

H. P. B. — — — oli Mestarein lähettiläs maa- 
ilmassa — — — H. P. Blavatsky nimenomaan 
opetti, että vuosisadan viimeisenä neljännek- 
senä ainoastaan ilmestyy maailmaan Valkoisen 
Veljeskunnan lähetti. Sata vuotta varhemmin 
tämä lähetti oli kreivi de Saint Germain ja 
hänen apunaan Cagliostro ja Mesmer. Meidän 
aikanamme lähetti oli H. P. Blavatsky (ja hänen 
apunaan, voinemme lisätä, Judge ja Olcott, joi- 
den tehtävä ja kohtalo jonkun verran muis- 
tutti Cagliostron ja Mesmerin). Seuraava lähetti 
tulee kuluvan vuosisadan loppupuolella. »Älkää 
uskoko, että Mestarit lähettävät ketään maa- 
ilmaan ennen vuotta 1975», oli H. P. B:n nimen- 
omainen varoitus oppilailleen. — — —  Kaikki 
puheet toisen tai toisen henkilön lähettiläs- 
asemasta Valkoiseen Veljeskuntaan nähden ovat 
täten tuulesta temmatut. Älköön kukaan ks 
Valk. Veljesk. 1926:136—138, 1929:173, 1930:34— 
39, ks H. P. B. 1931:3—5, 

Minusta tuntuukin, että kun seuraava Valkoi- 
sen Veljeskunnan lähettiläs saapuu maailmaan, 
mikä H. P. Blavatskyn ennustuksen mukaan 
tapahtuu v. 1975, hän saa ymmärtämystä osak- 
 

seen siinä määrin kuin eri teosofiset seurat 
osoittavat toisilleen ymmärtämystä ja kunnioi- 
tusta,   ks H. P. B. 1931:39—40. 

Lähimmäinen 
»Rakastakaa toisianne — rakasta lähimmäis- 

täsi kuin itseäsi», sanoo Raamattu, ja Veeda 
lisää selittäen: » — koska lähimmäisesi itse 
asiassa on sinä itse, ja se, mikä eroittaa sinut 
hänestä,  on vain harhaa.»   1932:142—143, 

Ja minä sanon teille: ken teistä rakastaa tässä 
maailmassa jotakin muuta enemmän kuin lähim- 
mäisensä hyödyttämistä, häntä ei nimitetä Isäni 
pojaksi, joka on taivaassa.   1932:310. 

Läksy 
Ja muistakaamme tärkeä kohta: se läksy mikä 

meidän ehdottomasti on opittava ja maailmalle 
opetettava, ennenkuin suuri opettaja voi ilmes- 
tyä, on: suvaitsevaisuus, suvaitsevaisuus sekä 
uskonnollisessa että jokapäiväisessä merkityk- 
sessä, ettemme luule o l e v a m m e  jotakin, 
vaan kunnioitamme toisiamme, ks uskonpuhdis- 
tus    1909:42-^3, 

määrätyt läksyt elämässä, ks Mysteriot I ja II 
1916:65—67,  109—115. 

ankara läksy,    ks London, Jack    1917:99. 
Länsimaa, -laiset 
ks Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansa 

1906:190—192, 
Jeesus oli länsimaalaisten henkinen kuningas 

— — — Kuinka evankeliumin mukaan länsi- 
maa häntä kohteli? ks Tietäjä 1908:7—9, 

Teosofia näyttää, että länsimailla on joutunut 
unohduksiin muuan suuri luonnonlaki, josta 
kyllä puhuttiin alkuperäisessä kristinuskossa ja 
ainakin salaisena oppina opetettiin, ks Teoso- 
finen liike 1909 joulul: 13—14, 

Steiner on toisin sanoen länsimaalainen sala- 
tieteilijä ks Steiner 1910:84, jooga 1916:438, 

Rosenkreuz tuli täten edustaneeksi länsimaista 
viisautta ja salatiedettä ks Ruusu-Risti 1921: 
19—22, 

Vaikka siis länsimaalaisena pidän Jeesusta 
meidän luonnollisena mestarinamme, opettaja- 
namme ja esimerkkinämme, ajattelen yhtä suu- 
rella kunnioituksella ja rakkaudella toisiakin 
mestareita ja vapahtajia ja pidän heitä kaikkia 
saman yhteisen, mystillisen Kristuksen puhe- 
torvina ja edustajina, kukin omalla tavallaan. 
ks  salatiede  1921:454-^56, 

ks sota  1924:3—4, 
länsimailla alusta pitäen buddhan usko ja 

teosofia sekoitettiin yhteen, ks Mestarikirjeet 
1924:43—45, 

länsimaalainen viisaus Kristuksen jälkeen on 
ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus   1924:261—265, 

Hänen käsityksensä nykyhetkisestä länsimaa- 
laisesta kulttuurielämästä ei juuri ollut meitä 
imarteleva,   ks India 1924:367, 

länsimaalaiseen rosenkreutsilaiseen liikkee- 
seen,   ks H. P. B. 1925:6—8, 

länsimaista voimme sanoa, että ne ovat koet- 
taneet käsittää veljeysaatetta. — — — auttaa 
itä- ja länsimaita lähestymään toisiaan, ks auk- 
toriteetti 1925:148—151, 

Länsimaalaiset mestarit ovat sillä kannalla, 
että ks kansanopisto 1925:244, 
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Olimme länsimailla unohtaneet tärkeän sei- 
kan, ks Teosofian joulusanoma 1925:372—373, 
Ouroussow,  L.   1926:67, 

länsimaalaista salatieteilijää, joka ottaa 
lukuun Kristuksenkin työn ja opetuksen ks 
R-R 1927:160, käännyttämistyö 1929:439, 1930: 
128—129, 

Ruusu-Risti tahtoisi ennen kaikkea jatkaa 
H. P. Blavatskyn työtä länsimailla, ja ks H. P. B. 
1931:38—40, 

»Länsimaalaiset eivät voi ymmärtää kosmil- 
lista Kristusta, elleivät ensin syvenny vanhoihin 
uskontoihin, jotka vievät Kristuksen luo. 
— — — » Sitä vastuuta eivät uskaltaneet länsi- 
maalaiset mestarit ottaa päälleen, vaan sanoivat: 
»jos — — — » — — — Mutta länsimailla ei ole 
opettajaa, ei neuvojaa elämän asioissa — ei 
mitään, ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:125— 
129. 

Lääkärin muistelmia, kirj. A. Dumas ks 
Cagliostro  1916:7—14. 

Lönnqvist, Charlotta, ks Kivi, A. 1916:148— 
149, 

Lönnqvist, Elias: S u o m e n k i e l i  kaik- 
kien k u l t t u u r i k i e l t e n  a v a i m e n a ,  
kirj. Elias Lönnqvist, on kiintoisa ja hyvin kir- 
joitettu broshyyri (78 pientä sivua), joka herät- 
tää lukijan ruokahalua, mutta ei läheskään tyy- 
dytä. Jospa sen tekijä paremmin kuin esim. 
Wettenhovi-Aspa jaksaisi viedä työnsä hyvään 
loppupäätökseen. Sitä varten hän varmasti kai- 
paisi tukea jonkun suurkustantajan taholta. 
Meidän päivinämme kustannetaan niin paljon 
»kaunokirjallisuutta», jota on töherretty kokoon 
muutamassa viikossa tai kuukaudessa, että 
hyvin kannattaisi avustaa ja tukea tieteellisiä- 
kin haaveilijoita, joiden työllä ei ole virallista 
tieteellistä leimaa, mutta jotka uhraavat kym- 
meniä vuosia tutkimuksiinsa ja mietiskelyihinsä 
— usein oman toimeentulonsa uhalla. Paljon 
todellisempia aatteenmiehiä ja kulttuurityön- 
tekijöitä he ovat kuin monet n.s. kaunokirjaili- 
jat.   1931:367. 

Lönnrot,  Elias 
1912:27—31, ks Suomi 1914:97—98, 1915:57—59. 
Koska nyt kirjottelen tämmöisistä pilven- 

takaisista, haaveellisista ja uskomattomista 
asioista, tahdon myös kertoa, että äsken kävin 
Sammatissa Paikkarin torpalla. 

Aivan niinkuin ne lukijat, jotka eivät tark- 
kaan muista, mikä Paikkarin torppa on, olin 
minäkin mielessäni sekottanut Paikkarin torpan, 
jossa Elias Lönnrot syntyi, ja Lammin kartanon, 
jossa hän eli loppuvuotensa ja kuoli. Muistin 
nim., että Lönnrot olisi ostanut syntymäkotinsa 
vanhuutensa päivien tyyssijaksi. Tähän ereh- 
dykseen oli m.m. syynä Suomen valtio, joka ei 
ole kiitollisten kansalaisten pyhiinvaellus- 
paikaksi valinnut sitä suuren miehen kotia, jossa 
hän ajatteli ja työskenteli ja kuoli. Tietysti 
mikään ei olisi estänyt kansalaisia käymästä 
Lönnrotin syntymäkotiakin kunnioittamassa, 
sillä onhan Lammin kartano samalla paikka- 
kunnalla; mutta Elias Lönnrotin auraa (kuten 
me teosofit sanomme) ei sanottavasti ole Paik- 
karin    torpalla,    jota    vastoin    sitä    runsaassa 
 

mitassa tietenkin olisi ollut Lammin kartanossa. 
Ikävä vain, että asianomaiset eivät ajoissa 
heränneet velvollisuutensa näkemiseen: kun 
Lönnrot-museota ruvettiin ajattelemaan, oli 
Lammin kartano jo hävitetty ja irtaimisto 
myyty huutokaupalla. 

Suuri oli hämmästykseni, kun en Paikkarin 
torpalla mitenkään saanut kiinni Lönnrotista. 
Huoneet sisällä suorastaan tympäsivät minua. 
»Kuinka on mahdollista», ajattelin, »että 
kirjailijaihminen on tehnyt työtä tässä pienessä 
kamarissa, jossa ei kunnollinen työpöytä edes 
olisi saanut sijaa. Onko Lönnrot tosiaan valin- 
nut tämän paikan työahjokseen?» Ja minä koe- 
tin terästää henkisiä aistejani ja avata silmäni 
näkemään suuren miehen nöyrää työtä, mutta 
turhaan. En nähnyt Lönnrotia missään. Menin 
ulos pihalle ja katselin mäenrinteeltä koivujen 
välistä siintävää järveä. Ihana näköala ja kas, 
tässä oli Lönnrotia. Mikä on tämä puoleksi tie- 
tämätön, aivankuin heräävä rakkaus Suomen 
luontoon, kansaan, jumalaan? Mikä on tämä 
kaino ihastelu, tämä pyhä halu kantaa sielunsa 
uhriksi jumalan ja kansan onnen alttarille? 
Astuiko Elias Lönnrot joka aamu ulos auringon- 
nousua ja luontoa ihailemaan ja saiko rakkaus 
hänen sydämessään joka kerta aivan kuin uuden 
neitseellisen heräymyksen? Pääni meni sekaisin 
ja vasta kun oppaalleni paljastin tietämättö- 
myyteni kysymällä: »täälläkö se Elias Lönnrot 
sitten eli ja työskenteli?» ja hän ehätti sano- 
maan, että »eihän se täällä, tämä on vain syn- 
tymäkoti», vasta silloin asiat minulle selvenivät. 
Lapsena ja nuorena tuo suuri sielu oli kokenut 
noita rakkauden heräymyksiä, joita ulkona 
havaitsin, mutta sisällä torpassa ei hänen hen- 
keänsä sen enempää ollutkaan. Ja kun kuulin 
Lammin kartanosta, tuli mieleni perin surulli- 
seksi ja apeaksi. 

Ei sentään käyntini tulokseton ollut, sillä 
Sammatin kirkkomaalla on Lönnrotin hauta. Ja 
tätä hautaa katsellessani jouduin kosketukseen 
Eliaan hengen kanssa, ja suuri oli lohdutukseni. 
Minun sieluni sanoi: »viime vuosisadalla oli 
teitä niin monta, teitä suuria kansan rakastajia, 
teitä nerokkaita ihmisenpoikia. Nyt olemme 
kuin orvot yksin heitettyinä, me kaikki pienet, 
joiden pitäisi jatkaa teidän työtänne. Jos nyt 
maamme ja kansamme kulkee kohti merkillistä 
tulevaisuutta, kuka meistä osaa sen kulkua 
ohjata? Kenen, silmä on niin näkevä, kenen 
käsi niin luja, että me hänelle uskomme antai- 
simme? Vaikea on tämä murrosaika, jolloin 
uutta valmistetaan...» 

Ja silloin kuului vastaus Eliaan sielusta: 
»Epäiletkö sinä? Etkö tiedä, että Herrassa on 

heikkojenkin tuki ja turva? Ja epäiletkö sinä 
meidän rakkauttamme? Epäiletkö meidän työ- 
tämme ja läsnäoloamme? Me rakastamme tätä 
kansaa, tätä Herran valittua, ja teemme lakkaa- 
matta työtä sen onnen ja kasvun puolesta. Mutta 
älä kutsu meitä suuriksi. Mehän kaikki olemme 
yhtä ja seisomme näkymättöminä auttajina nii- 
den kaikkien takana, jotka kuten sanoit jatka- 
vat työtämme — sitä työtä, jota emme mekään 
ole alulle panneet, vaan johon vain heikoilla 
voimillamme otimme osaa ja yhä otamme. Älä 
epäile.    Käy  rohkeasti   työhön  käsiksi.     Aamu



Lönnrot,  Elias — 277 — Lönnrot,  Elias 

 

varmasti koittaa, ja kun aurinko on noussut, 
silloin mekin palajamme». 

Kyyneleet valuivat silmistäni ja uudestasyn- 
tyneenä poistuin Elias Lönnrotin haudalta. 1915: 
316—318, 

ks Marjatan rengas 1916:91, 
Ja tämän paikkakunnan merkillinen aura! Se 

on aivan kuin Elias Lönnrotia lempeässä, yksin- 
kertaisessa, viattomassa ja ylevässä kauneudes- 
saan, ks P. E. XII Kalevalan Avain 1916:244— 
245, 301, 

Elias Lönnrotin ylevä hahmo on kohonnut yhä 
korkeammalle Suomen kansan tietoisuudessa 
ks P. E. XII Kalevalan Avain 1917:7—8, 8, 

Ei Lönnrot löytänyt Kalevalaa sentähden että 
Suomen kansa oli sattunut muistissaan säilyttä- 
mään joitakin runonpätkiä, vaan Kalevalan san- 
karit kutsuivat esille kansastaan Lönnrotin sen- 
tähden, että Suomen kansa oli uskonut niihin 
henkivaltoihin  ja  niihin henkisiin todellisuuk- 
 

siin, joita kuvataan kalevalaisten sankarien 
nimillä, ks Kalevala, kristinusko ja Suomen 
kansa    1917:161—163, 

Tieten tai tietämättään Lönnrot oli antanut 
muodon muutamille suurille mysterio-ajatuk- 
sille. »Tietämättään», lisään nyt, sillä Lönnrot 
oli mediumi, kansallishaltian valitsema väli- 
kappale, ks P. E. XII Kalevalan Avain 1919: 
37—88, 

Kun nykyinen Kalevalamme ensin syntyi, kun 
Lönnrot keräsi ja julkaisi sen, kirjoitti hän itse 
alkulauseessa, että Kalevala kuvasi vanhaa sivis- 
tystä ja kaikki kalevalaiset nimitykset, esim. 
Sampo, korkeita, ihmeellisiä asioita. 1928:41—43, 

[*Foneettis-astrologinen tulkinta Elias 
L ö n n r o t i n    nimestä]   1928:311—314, 

Lönnrot selittää oikein sanoessaan, että se oli 
Tapion metsän väkeä, h a l t i a ,  ks haltia 1930: 
178. 
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M-kirjain 
Ja m on puolestaan vanha merkki kaikelle 

naisellisuudelle: mem merkitsee vesi, ja kirjain 
on saatu aaltoliikkeestä. Vesi kuvaa aina ainetta 
kaikissa symboolisissa järjestelmissä. Onhan lati- 
nan ja suomenkielessä sana mare, meri, jossa m 
on ensimmäisenä kirjaimena, samoin on latinan 
kielessä (ja siitä johtuen nykyaikaisissa kie- 
lissä) mater-äiti, materia-aine, jotka alkavat 
m:llä, muistuttaen meitä vanhojen kansojen 
tavasta kuvata ainetta, äitiä, m:llä. [*Ote art 
Kabbala]     1928:169. 

Maa 
Maa on näet neljäs eli aineellisin sisaruksis- 

taan, ja sama on kuunkin laita sen sisaruskuihin 
nähden, ks Salaisen 0:n »Maailmansynty» 
1914:59, 

»maassa rauha». Mikä on »maa?» ks joulu 
1919:293—294, 

Maan akseli ks murroskausi    1927:214—218, 
toisesta tähdestä maan päälle ks R-R-teosofia 

1928:2, 311, 
Maa — kanteleen soitto ks P. E. XII Tähti- 

koulut    1931:165, 
uhraa maaemo teille antimensa. ks R-R 

1932:72. 
»M a a k a s s a»    ks  Päämaja 
M a a k e t j u  
ks Venus 1906:1.42, P. E. XII Enkelein 

lankeemus    1997:250,  kuuketju    1909:301. 
M a a k o e  
Ruusu-Risti toivottaa maakokeen suorittajalle 

rikkautta, menestystä ja sitä jaloa, auttavaista 
sydäntä, jota ilman hän ei kykene koettaan 
suorittamaan,    ks    toivo    1930:1—2, 

Kun nyt seurana hyvin suoritamme »maa- 
kokeen», avautuu eteemme kirkas tulevaisuus, 
ks Temppelirahasto    1933:37—38. 

M a a n o m i s t u s  
Maa on kaikkien omana ja ahkerat kädet sitä 

viljelevät,    ks kansa art Kansallinen    1906:192, 
ks Järnefelt, Arvid    1909:263, 
Olen joskus ajatellut, että jos olisin jonkun 

maan, sanokaamme Suomen, hallitsija, olisi 
ensimäinen teosofinen toimenpiteeni seuraava. 
Kutsuisin kokoon suuret kansanpäivät, joihin 
edustajia valittaisiin kaikilta maan kulmilta, ja 
tekisin niille näin kuuluvan esityksen: 

»Koska ihminen ei voi luonnostaan omistaa 
muuta kuin oman työnsä tulokset sekä mitä 
toisten töiden tuloksia hän on hankkinut tai 
saanut, ja koska ihminen ei ole luonnon ele- 
menttejä, maata ja vettä, luonut, ei hän saata 
niitä omistaakaan yksityisomaisuutenaan, vaan 
on yksityinen omistusoikeus maan ja veden 
suhteen luonnoton ja oikeudenvastainen, jonka 
tähden esitykseni on, että se lakkautettaisiin ja 
 

maa ynnä vesi julistetaan kansan yhteisen eli 
valtion holhouksen alaiseksi luonnonantimeksi, 
jota yksityinen kansan jäsen on oikeutettu 
ainoastaan vuokraamaan ja omana pitämään 
määrättyä maaveroa vastaan. Kansanpäivien 
tehtävä on laatia laki, joka tarkemmin määrit- 
telee, millä tavalla maavero lasketaan, kuin 
myös päättää siitä, millä laillisella ja vanhoja 
oikeuskäsitteitä niin vähän kuin mahdollista 
loukkaavalla tavalla yksityisten hallussa oleva 
maa ja vesialue viipymättä on saatettava val- 
tion haltuun.» 

Tämmöinen olisi esitykseni, ja uskon, että se 
saisi yleistä kannatusta. Uskon varmasti, että 
kansan sydän riemastuisi, sillä eikö jokainen 
torppari ja jokainen pikkuviljelijä juuri tätä 
ole toivonut? Rikkaista ainakin jotkut luopui- 
sivat maastaan ilman korvausta suuren yleis- 
hyödyn vuoksi, toisille voisi valtio maksaa kor- 
vauksen. Valtio tulisi täten ostaneeksi maan 
yksityisiltä — tietysti mahdollisimman halvalla, 
ja jollei käteisellä rahalla, niin jonkinlaisilla 
obligatsioneilla. 

Sitten koituisi kansalle uusi aika. Kenenkään 
pikkuviljelijän ei tarvitsisi hankkia rahaa 
velaksi voidakseen »ostaa» Jumalan luomaa 
maata, hän ainoastaan sitoutuisi maksamaan 
valtiolle määrätyn vuosiveron ja saisi muuten 
pitää maata omanaan; voisihan olla laissa mää- 
rätty, että vuokramaa saa kulkea perintönä! 
Ihmisten rinnat täyttyisivät jälleen rakkaudella 
maaemoa kohtaan; sen sijaan että ne nyt pyrki- 
vät kaupunkeihin useinkin vain nälkää nähdäk- 
seen, muuttaisivat laumottain luonnon helmaan 
elämään sillä tavalla, joka tämän kiertotähden 
ihmislapsille ainakin toistaiseksi on ominaista. 
Teosofisia »sointuloita» syntyisi pian Suomen 
joka kolkkaan. 

Eihän tämä aate, että »maa kuuluu kaikille», 
ole mikään uusi aate. Se on nykyajan poltta- 
vimpia yhteiskunnallisia kysymyksiä, ja sen 
edustajia on joka maassa. Henry George ja Leo 
Tolstoi ovat kuuluisia sen aatteen kannattajia, 
ja meidän omassa maassamme Arvid Järnefelt. 
Mutta kuuluisuuksia lukuunottamatta on jokai- 
nen ajatteleva ihminen aina hyväksynyt tämän 
aatteen ja hyväksyy tänä päivänä. Sanotaanhan 
raamatussakin, että »taivas on Herran, mutta 
maan on hän antanut ihmisten lapsille». Ja jos 
kysymme viisailta, vakuuttavat he samaa. 

Kant: »Kaikki ihmiset omistavat alkuaan 
maan yhteisesti.» 

Emerson: »Niinkuin minä olen syntynyt 
maahan, niin on maa annettu minulle viljelläk- 
seni ja istuttaakseni mitä tarvitsen; enkä minä, 
olematta pelkuri, saata luopua vaatimasta tätä.» 

P r o f e t a  Mika: »Ei yhdenkään kansan 
pidä toista  kansaa vastaan miekkaa  nostaman
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eikä silleen tottuman sotimaan. Jokaisen pitää 
viinipuunsa ja fiikunapuunsa alla pelkäämättä 
asuman.» 

J o s e p h u s :  »Kain ensimäisenä kaikista 
ihmisistä asetti rajoja maiden ympäri.» 

R u s k i n :  »Aletaan monella taholla kysyä, 
millä tavalla maan omistajat ovat joutuneet sen 
omistajiksi ja minkä tähden ne sitä vielä omis- 
tavat paremmin kuin sinä tai minä.» 

P a a v i  G r e g o r i u s  S u u r i :  »Ne jotka 
Jumalan lahjasta tekevät yksityisomaisuuden, 
ovat turhaan olevinaan viattomia. Sillä pidät- 
täessään täten köyhiltä niiden toimeentulon he 
ovat niiden murhaajia, jotka joka päivä kuole- 
vat sen puutteesta.» 

P r o f e s s o r i  A. R. W a l l a c e :  »Rajaton 
maan yksityisomistus   on   luonnostaan   väärä.» 

G l a d s t o n e :  »Jos aika tulisi, jolloin britti- 
läinen kansa ajattelisi, että maa on tehtävä kan- 
sallisomaisuudeksi ja että olisi viisasta niin 
tehdä, niin heillä ilman pienintäkään epäilystä 
on täysi oikeus niin tehdä.» 

N e h e m i a h :  »Antakaa heille tänä päivänä 
heidän peltonsa, viinimäkensä, öljypuunsa ja 
huoneensa, ja sadas osa rahasta, jyvistä, viinasta 
ja öljystä, kuin te olette heiltä korvoksi vaati- 
neet.» 

V o l t a i r e :  »Jokainen yksilö omistaa sen 
osan kansallisalueesta ja tulosta, minkä lait 
hänelle takaavat.» 

S p i n o z a :  »Kuulukoot pellot ja maa ja, jos 
mahdollista, talotkin valtiolle, toisin sanoen hä- 
nelle, joka on valtion oikeuden tallettaja, niin 
että hän voi vuokrata niitä vuotuisesta verosta 
kaupunkien asujamille ja maanviljelijöille. 
Tämä vapauttaa kansalaiset erinomaisista ve- 
roista rauhan aikana.» 

John S t u a r t  Mi 11: »Ei kukaan ihminen 
tehnyt maata; se on koko ihmiskunnan alku- 
peräinen perintö.» 

K i r k k o - i s ä  L a c t a n t i u s :  »Jumala on 
antanut maan yhteisesti kaikille, että viettäisi- 
vät elämänsä yhdessä, ei, että raivohullu ahneus 
vaatisi kaikki itselleen; ja että sitä ei keltään 
puuttuisi, mitä kaikkia varten tehtiin.» 

Vanha s a n a n l a s k u :  »Maaton mies ei 
ole vapaa mies.» 

Adam S m i t h :  »Niin pian kuin jonkun 
valtion maa on kaikki joutunut yksityisten 
käsiin, tahtovat maanomistajat, kuten muutkin 
ihmiset, niittää missä eivät ole kylväneet, ja 
vaativat vuokraa sen luonnollisistakin tuot- 
teista.» 

L e v i t i c u s  (3 Moos. kirja): »Sentähden ei 
teidän pidä maata peräti myymän; sillä maa on 
minun, ja te olette muukalaiset ja vieraat minun 
edessäni.» 

F i c h t e :  »Ainoastaan kättensä tuotteet ovat 
sentähden maanviljelijän ehdotonta omaisuutta. 
Ne kuuluvat hänelle kokonaan, mutta maan hän 
omistaa ainoastaan satunnaisesti.» 

R o b e r t  I n g e r s o l l :  »Kaikilla ihmisillä 
on oikeus elämän välttämättömyyksiin, s.o. 
veteen, ilmaan ja maahan.» 

A n u g i t a  (itämaalainen pyhä kirja): »Ei 
tämä minäkään ole minun, taikka sitten koko 
maa on minun, ja niinkuin minun, niin se on 
myös toisten.» 

G ö t h e  (Faust): »Semmoisen joukon tahtoi- 
sin nähdä ja seistä vapaalla maalla vapaan kan- 
san seassa.» 

H e r b e r t  S p e n c e r :  »Ei koskaan voi väit- 
tää, että nykyiset oikeudet maan omistukseen 
olisivat laillisia. Jos ken niin ajattelee, katso- 
koon aikakirjoja. Väkivalta, petos, suuremman 
voiman ja korkeamman älyn valheellinen oikeus 
— kas siinä näiden oikeuksien juuri ja alku- 
perä.» 

P l i n i u s :  »Sitä miestä täytyy pitää vaaralli- 
sena kansalaisena, jolle seitsemän jugera (kaksi 
hehtaaria) maata ei ole kylliksi.» 

Hugo G r o t i u s :  »Vapaa ja viljelemätön 
maa jonkun valtion alueella annettakoon muu- 
kalaisille, jos he sitä pyytävät. Ja heillä on toti- 
sesti oikeus ottaa sitä, sillä meidän ei tule pitää 
sitä maata omanamme, joka ei ole viljelty.» 

H o r a t i u s :  »Sillä luonto ei ole antanut näi- 
den peltojen hintaa, ei hänelle eikä minulle eikä 
kellekään toiselle.» 

P r o f e t a  H e s e k i e l :  »Abraham oli ainoasti 
yksi mies ja peri tämän maan; mutta meitä on 
paljon, niin meillä on siis tämä maa sitä oikeam- 
min.» 

P i i s p a  B o s s u e t :  »Ota pois hallitus, ja 
maa ja kaikki sen hyvä on yhtä yhteistä kaikille 
ihmisille kuin ilma ja valo.» 

P r o f e t a  J e s a i a :  »He rakentavat huo- 
neita ja niissä asuvat, he istuttavat viinipuita ja 
niiden hedelmistä syövät. Ei heidän pidä raken- 
taman muiden asuttavaksi eikä istuttaman mui- 
den   syötäväksi.» 

M a t t e u k s e n  e v a n k e l i u m i :  »Autuaat 
ovat siviät, sillä he saavat periä maan.» 1910:49 
—52, 

maa on oleva kansan yhteisomaisuutta ks 
Suomi  1917:448—451, 

Onko jumalan luoma maa palveleva muuta- 
mien yksilöiden etuja vai onko se oleva kan- 
sallisomaisuutta, jota jokainen työnhaluinen ja 
työkykyinen kansalainen on tilaisuudessa val- 
tiolta vuokraamaan ja viljelemään? ks Suomi 
1918:69—71, 117,  1921:112. 

Maan suola 
Sillä te, korkeat jalot ihanteet, te yksin olette 

maan suola ja maailman valkeus! ks Vuosi 1995: 
220, 

Ja minä kysyn, niinkuin kysyy moni muu: 
missä te olette, te maan suola?» ks Suomi 1917: 
451, 1921:40, 

Jos tahdotte olla maan suolana, antakaa 
älynne ratkaista pahat pulmat, jos ks Temppeli- 
rahasto 1927:31. 

M a a n t i e t e e l l i n e n  
ehdotin  — — — että osastoja    ei katsottaisi 

maantieteellisiksi, vaan että ks teosofia 1926: 
169. 

ks R-R 1933:39. 
M a a n v i l j  elys 
ks päämaja 1911:28—32,  1918:63, 
Maanviljelykset ja puutarhatyöt jätän niin 

mielelläni toisille, nuoremmille veljilleni, kun- 
han vain itse saan tutkia, lukea ja kirjottaa. 
Minulla on vielä ks sota 1918:195—196, 

ks teollisuus 1919:161—163, Suomi 1921:7—8, 
karjatonta maanviljelystä ks armeija 1924:286. 
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Maailma 
maailman valkeus! ks Vuosi 1905:220, 
maailma sittenkin on viisaasti rakennettu, ks 

sukupuoliasia 1906:14—17, 
Seuran ulkopuolinen, maailmaan päin kään- 

netty tehtävä on siis teosofisten totuuksien 
julistaminen ks P. E. VII 1906:252—255, 

»te olette maailman valkeus» ks Omatunto 
1907:117—118. 

maailma ei ole murheen laakso eikä nautinto- 
jen ilopaikka, vaan »ihmisenpojan» oppikoulu, 
ks veri 1907:140, 

Maailma on lakisiteinen, ks karma 1908:334— 
337, 

Kun ihminen vetäytyy pois maailman humusta 
ks sairasvuode 1909:2—3, 

Jos maailmaksi kutsumme olemassaolon muo- 
topuolta, on Jumala sen tajuntapuoli. Jos maa- 
ilmaksi vielä kutsumme ks ilo 1909:265—266, 

Jumala on se suuri rakkaus, joka kaikkia hal- 
litsee ja helmassaan ylläpitää, mutta toiselta 
puolen se maailman valo, joka loistaa pimey- 
dessä ja jota maailma ei tunne. Tämä maailman 
valo on astunut alas ihmiskuntaan ja pelastaa 
jokaisen ihmisen himojen vallasta, pahan orjuu- 
desta, ks Joulusymboliikkaa  1911:359—361, 

Ja koska maailma on täynnä turhaa kärsi- 
mystä ks karma 1912:110—111, 

Mutta muistakaa, muistakaa, että lykkäätte 
maailman pyörää edes hiukan verran eteenpäin, 
ks nuoriso  1912:455—456, 

Maailma ei enää ole uuden uskonnon tar- 
peessa  — — — Niinpä maailma todella tarvit- 
see t o t u u t t a  — edes pikkusen totuutta, ks 
viisaus 1913:470—471, 

S a l a i s e n  Opin » M a a i l m a n s y n t y ä  
art. ks salainen 1914:52—59, 

Maailmassa vaikuttavat henkiset liikkeet, teo- 
sofiset y.m., saattavat edistää Jumalan valta- 
kunnan lähestymistä, mutta eivät itse ole se 
valtakunta, ks Jumala  1914:191, 

tunteellisuudesta vapaaksi maailmansuruksi, 
jolla samalla on voimakas personallinen leima, 
silloin ks Kaita tie 1916:153—154, 

Mutta mitä auttaa ihmistä, vaikka hän koko 
maailman voittaisi, jos hän samalla kadottaa 
oman sielunsa? ks ajatus 1916:386—387, 

maailmalle tulisi vaikea aika ks mammona 
1916:387—389, 

»maailman sielu» eli a a l a j a  — — — Maa- 
ilman sieluna se on L o g o s  eli ks Kristus 
1917:440—442, 

muodollisesti lähempänä maailman okkultista 
järjestystä, ks Suomi 1918:162—163, 

Maailmaan ei tule onnea, ei rauhaa, ei vel- 
jeyttä, ei yleistä hyvinvointia, ennenkuin kan- 
sat lakkaavat käyttämästä murha-aseita toisiaan 
vastaan, ks politiikka  1918:224, 

Maailma on kylmä ks Tietäjä 1919:1—2 
Ja maailmantalous on työnjakoa, ks teollisuus 

1919:161—163, 
voitte tulla jo toimeen ilman maailman tun- 

nustusta, ks lohdutus 1919:192, 
Maailma on väsynyt kovuuteen ja väkival- 

taan. Se jo kaipaa lempeyttä, anteeksiantoa ja 
oman itsensä unohtamista, ks ennustus 1920:54, 

»maailmaa parantava» ks R-R 1920:342—348, 

»maailman suureksi arkkitehdiksi» ks vpm art 
Mitä 1921:190—192, 

Ei maailma ollut murheen laakso, vaan autuu- 
den eedeni ja totuuden tiedon pyhä paratiisi, ks 
Joulun R-R 1921:582—583, 

Kuka h a l l i t s e e  m a a i l m a a ?  art ks 
Valon ja varjon 1922:100—105, 

koska maailma taas muuttuu semmoiseksi, 
että saadaan vapaasti liikkua kaikkialla joka 
maassa ks P. E. V Kellomäki 1923:247, 

»Minä olen voittanut maailman» ks kirjalli- 
suus 1925:240, 

Ja maailmasta päin meidän yhtä mittaa on 
voitettava uusia ystäviä aatteellemme, uusia 
tovereita työhömme!    ks Suomi    1927:295, 

maailmanvallankumouksen ks bolshevismi 
1929:2—3, 

veljelliseen maailmanliittoon ks Europa 1929: 
233, 

maailmanhistoriallista ks P. E. XII Ruusu- 
Ristin syntysanat    1929:291, 

Ja varmaan heidän työnsä sitten maailman 
hyväksi alkoi ks kesäkurssit 1930:265, 

maailmoita luovat, ks neitsyt 1932:100, 
Jolleivät teosofit opi toisiaan teoissa rakasta- 

maan, eivät he liioin opi yhdessä maailmaa aut- 
tamaan,  ks Vesimies  1932:171—172, 

Maailman silmä on aina kriitillinen. Maailma 
kysyy — — — Maailman hätä on suuri, ks pro- 
paganda 1933:176. 

M a a i l m a n j ä r k i    ks   myös Logos, Aalaja 
jumalallinen Maailmanjärki on kaiken ilmen- 

neen elämän pohjana ks raamattu 1909:302, 
Logos on aurinkokuntamme maailmanjärki. 

Kun Jeesus Kristus on logoksen personallinen 
ilmennys, merkitsee tämä siis, että Jeesuksessa 
Kristuksessa aurinkokuntamme maailmanjärki 
on saanut inhimillisesti täydellisen, personalli- 
sen ilmaisumuodon. Eihän se mitenkään mer- 
kitse ks Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918: 
233—235, 

ks Mestarikirjeet    1925:99—101, 
ks Teosofian joulusanoma 1925:371—374, maa- 

ilmanopettaja  1927:328—329,   1932:224. 
M a a i l m a n k a i k k e u s  
maailmankaikkeuden Jumaluus ks Joulu- 

symboliikkaa 1911:358—361, 
»Valoa kohti» kirjassa kirjotin jo: »Maailman- 

kaikkeus on aineelliselta puoleltaan rajotettujen 
kappaleiden muodossa ilmestyvä substansi sekä 
henkiseltä puoleltaan rajotettujen aistimusten 
muodossa ilmenevä tajunta. Mikä yhteisellä 
nimellä sanottuna tietää, että ilmestynyt ole- 
massaolo on panteoni tajuisia olentoja.» ks Jee- 
sus art Oliko 1918:234—235, 

Maailmankaikkeuden ilmennyt tajunta eli 
henki on se Isä, josta ks Kohtalo, kaitselmus, 
vapaus  1924:262—265, 

maailmankaikkeuden kaikista syvimpiä mys- 
terioita ks kolminaisuus 1930:40—42. 

M a a i l m a n k a n s a l a i s i a  ks teosofia art 
T. S:n tehtävä 1921:332—334. 

M a a i l m a n k a t s o m u s  
silloin se maailmankatsomus on erehdys, ks 

teosofia art Mitä T. S. 1906:148—152, 
Teosofinen maailmankatsomus on toinen kuin 

materialismin, ks veljeys art Onko  1907:98—99,
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Teosofinen maailmankatsomus sanoo, että 

kaikkia ihmisen puolia on kehitettävä, ks Kehi- 
tys 1907:270—271, 

Se maailmankatsomus, jota me kutsumme teo- 
sofiseksi, on ainoa, joka vapauttaa sielun ja 
mielen sokeasta uskosta ja ennakkoluuloista, ks 
itsetunto 1911:3—4, 

Teosofinen maailmankatsomus on siksi suu- 
renmoinen ja rikas, että riippumatta toisesta tai 
toisesta detaljikysymyksestä, riippumatta siitä, 
onko Steinerin auktoriteti suurempi kuin 
Besantin vaiko päinvastoin, meillä olisi riittä- 
nyt työtä kylliksi teosofisten aatteiden levittä- 
misessä, ks Steiner 1913:171, 

Niin kauan kuin teosofinen maailmankatso- 
mus pysyy ulkonaisessa puvussaan yhdenmuo- 
toisena yli maailman, se kutsuu kokoon vain ks 
kansa 1914:500—501, 

tämä uusi elämänusko on teosofinen maail- 
mankatsomus, toisin sanoen ks vallankumous 
1915:147—149, . 

Tämä spiritualistinen maailmankatsomus on 
Kalevalan oma ks Kalevala, kristinusko ja 1917: 
159—163, 

monet kansalaiset olivat kokeneet henkistä 
apua ja saaneet apua sivistyspyrinnöissään esit- 
tämästäni maailmankatsomuksesta ks Suomi 
1918:71. 

» M a a i l m a n  K i r j a »  n.s. Liber Mundi ks 
E-R 1921:17—22. 

»Maailmanloppu» 
»Tämän maailman loppu» on kullekin ihmi- 

selle hänen fyysillisen elämänsä loppu, ks tuo- 
mio 1906:166, 

Kys. »Kun siis näette hävityksen kauhis- 
tuksen, josta on puhuttu Daniel profetan kautta, 
seisovan pyhässä paikassa — joka tämän lukee, 
se tarkatkoon — silloin ne, jotka Juudeassa 
ovat, paetkoot vuorille» j.n.e. »Mutta rukoilkaa, 
ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä 
sabbattina: sillä silloin on oleva suuri ahdistus, 
jonka vertaista ei ole maailman alusta tähän 
asti ollut, eikä tule. Ja ellei sitä aikaa lyhen- 
nettäisi, ei yksikään liha pelastuisi; mutta valit- 
tujen tähden se aika lyhennetään.» (Matt. 24:15 
—22). Kuinka teosofia nämä salaisuudet selvit- 
tää? Mitä paikkaa ihmisessä Herra nimittää 
pyhäksi sijaksi, jossa näin syviä asioita tapah- 
tuu? Milloin ne tapahtuvat? Mikä on talvi ja 
sabbatti? Ja miksi hän lukitsee salaisuudet hen- 
kensä sinetillä? 

Vast. Koko kertomus »maailman lopusta», 
»Kristuksen toisesta tulemisesta» ja »viimeisestä 
tuomiosta» — joka muuten tavataan kaikissa 
kolmessa synoptisessa evankeliumissa — on 
hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikeata on lukea 
raamattua ja ryhtyä sitä yhtenäisenä kirjana 
esoterisesti tulkitsemaan, ennenkuin historialli- 
nen kritiikki on päässyt lopullisiin tuloksiin 
raamatun alkutekstin suhteen. Mateuksen 24 
luku esim. on silminnähtävästi mystillinen kir- 
jotus, ja tarkkaavainen lukija rupeaa heti epäi- 
lemään, ettei Jeesus ole kaikkia sanoja lausu- 
nut. Ei hän ainakaan ole voinut puhua maail- 
man, s.o. aurinkokunnan tai maailmankaikkeu- 
den, historiallisesta lopusta kaukaisessa tulevai- 
suudessa, sillä silloin hänen kuvauksensa tosiaan 
olisi hyvin epätieteellinen.    Mahdollisesti voisi 
 

ajatella hänen kuvailleen jonkun historiallisen 
kauden loppumista, kuten Tolstoi arvelee ja 
jommoisesta käsityksestä tässä aikakauslehdessä 
ennen on puhuttu (kts. art. »Maailman loppu» 
tämän vuoden huhtikuun n:ssa). Mutta histo- 
riallinen kritiikki on epävarma siitä, onko Jee- 
sus ollenkaan puhunut mitään semmoisista 
asioista, ja professori Wernle Baselista arvelee, 
että koko Markuksen 13 luku on »apokalyptinen 
katkelma juutalaissodan alkuajoilta», jolla ei 
siis ole mitään varsinaista tekemistä Jeesuksen 
elämänhistorian kanssa, vaikka evankeliumein 
kirjottajat ovat panneet sanat hänen suuhunsa. 

Käsittääkseni asia on historiallis-eksoterisesti 
ymmärrettävissä tällä tavalla: Jeesus samoin- 
kuin muutkin profetat ja vihityt opettajat lau- 
sui silloin tällöin ennustuksia tulevaisuudesta. 
Muuan tämmöinen ennustus, joka teki syvän 
vaikutuksen kaikkiin hänen opetuslapsiinsa, 
koski Jerusalemin häviötä ja Juudan kansan 
hajoamista. Ken siis kertoi Jeesuksen elämä- 
kerran toiselle, ei unohtanut tätä hänen merkil- 
listä ennustustaan. Toiselta puolen Jeesuksen 
oli tapana opettaa varsinaisia opetuslapsiaan 
salassa, antamalla heille esoterista opetusta. Hän 
selitti ja tulkitsi silloin mystillisellä ja salatie- 
teellisellä tavalla profetallisia y.m. pyhiä kirjo- 
tuksia. Hän joko silloin itse tulkitessaan keksi 
semmoisia sananparsia kuin »maailman loppu», 
»ihmisen poika» j.n.e.,1), joidenka merkityksen 
opetuslapset tarkoin painoivat mieleensä, tai oli 
mahdollisesti olemassa joku apokalyptinen kir- 
jotus, jossa semmoisia nimityksiä käytettiin ja 
jota Jeesus käytti opetuksessaan. Kaikissa 
tapauksissa evankeliumein kirjottajat ovat 
sekottaneet yhteen Jeesuksen eksoterisen ennus- 
tuksen Jerusalemin häviöstä ja hänen esoteriset 
opetuksensa »maailman lopusta» j.n.e.; tämä 
sekotus on voinut helposti tapahtua, jos oli ole- 
massa tuo apokalyptinen kirjotus. 

Tämä mitä koskee asian eksoterista eli ulko- 
naista puolta. Mitä taas tulee näiden raamatun 
paikkojen esoteeriseen eli sisäiseen tulkitsemi- 
seen, on tietysti ainoastaan apokalyptinen osa 
mystillisesti selitettävissä. Mutta jos otamme 
nuo salaperäiset käsitteet »maailman loppu», 
»ihmisen pojan tulemus» j.n.e, ja koetamme 
nähdä niiden esoterista merkitystä, joudumme 
heti siihen johtopäätökseen että ne tarkottavat 
sielullisia tiloja sekä yksilöissä että yhteiskun- 
nissa, kuten myös Tolstoi ja kristillinen tietä- 
jätär Mrs. Anna Kingsford ovat selittäneet. 
»Maailman loppu» on aina semmoinen aika, jol- 
loin materialismi, epäilys, ateismi ja uskotto- 
muus pääsevät valtaan. Useimmat jälleensynty- 
vät sielut ovat silloin nuoria iältään. Koke- 
neempia sieluja — »valituita» — jotka jo ennen 
eläessään ovat pyrkineet »Tietä» kohti ja pääs- 
seet   »Judeaan»,   uskon   luvattuun maahan,  on 

1) Tämä ei ole mitään ihmeellistä tai uskoma- 
tonta, sillä käytetäänhän esim. nykyaikaisessa 
teosofiassa kaikenmoisia semmoisia nimityksiä 
(astraliruumis, pyörä, rotu, planetahenki, järjen- 
poika, manvantara, pralaya, nirvana y.m.) joita 
ei teosofisesti oppimaton heti ymmärrä ja joiden 
merkitys tuhannen vuoden perästä on voinut 
peräti unohtua. 
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verrattain harvassa. »Hävityksen kauhistus» on 
suuri, koska ihminen »pyhimmässä paikassaan», 
hengessään, ei näe eikä palvele jumalaa. Sem- 
moisina materialistisina aikoina täytyy valittu- 
jen »paeta vuorille», s.o. pysytellä henkensä 
ylängöillä ja näyttää korkeata esimerkkiä 
muille. Heitä käsketään rukoilemaan, ettei tämä 
heidän »pakonsa» olisi tarpeellinen semmoisina 
hetkinä, jolloin heidän hengessään vallitsee 
»talvi», s.o. alakuloisuus, voimattomuus ja väsy- 
mys, tai »sabbatti» s.o. itsekylläinen lepo ja 
huomaamaton rauhallisuus. Mutta opettaessaan 
muita he saavat joitakuita herätetyiksi ja heidän 
työnsä ja ponnistustensa kautta ahdistuksen 
aikaa vähän lyhennetään, sillä jos ainoastaan 
nuoria, kokemattomia sieluja eläisi yhdessä, 
tulisi tuskin loppua ajan materialismille. 1907: 
182—183, 

Mystillisen kristusprinsipin ja historiallisen 
Jeesuksen sekottaminen toisiinsa on muuten 
kristikunnassa aiheuttanut enemmän väärin- 
käsitystä, enemmän sokeata uskoa, enemmän 
ahdasmielisyyttä kuin mikään muu uskonkap- 
pale. Joka ei tunne tätä eroa, hän ei osaa lukea 
evankeliumeja. Hän käsittää joka kohdan his- 
torialliseksi tapahtumaksi tai fyysillisesti toteu- 
tuvaksi ennustukseksi, ja hänen suvaitsematto- 
muutensa toisin ajattelevia kohtaan kasvaa 
kerta kerralta hänen evankeliumeja lukiessaan. 

Ottakaamme esimerkki. Mateuksen XXIV 
luku sisältää tuon kuuluisan »ennustuksen 
maailman lopusta», sitä edellä käyvistä mer- 
keistä ja Kristuksen toisesta tulemisesta. Var- 
sinkin värsyt 23—26 ovat panneet uskovaisten 
päät pyörälle.    Nämä värsyt kuuluvat: 

»Silloin jos joku teille sanoo: katso tässä on 
Kristus, taikka siellä, älkäät uskoko. Sillä vää- 
rät kristukset ja väärät profetat nousevat ja 
tekevät suuria ihmeitä ja merkkejä: niin että 
jos mahdollista valitutkin eksytettäisiin. Katso, 
minä olen teille sen ennen sanonut. Jos he siis 
teille sanovat: katso, hän on korvessa, niin 
älkäät menkö ulos; katso, hän on kammiossa, 
älkäät uskoko.» 

Mystillisesti luettuina nämä lauseet ovat päi- 
vänselviä. Jeesus lisää itse heti: »sillä niinkuin 
pitkäisen tuli leimahtaa idästä ja näkyy hamaan 
länteen, niin on myös ihmisen pojan tulemus.» 
Lisätkäämme vain: ihmisen pojan tulemus 
i h m i s e n  s i e l u s s a ,  Kristuksen, korkeam- 
man minän syntyminen ihmissydämessä, niin 
ymmärrämme tarkotuksen. Jeesus tahtoo juuri 
varottaa meitä uskomasta ulkonaisiin. Ei Kristus 
ole siellä eikä täällä, Kristus on Jumalan valta- 
kunnassa, ja »Jumalan valtakunta on teissä». 
Meidän omassa sisässämme on vapahtaja syn- 
tyvä, jos tahdomme tulla pelastetuiksi. Mitä 
meitä hyödyttää toisen vapahtaja-ihmisen syn- 
tymä, ellemme itse tunne Kristusta, totuuden ja 
rakkauden jumalallista olentoa sydämessämme? 

Kyllä Jeesuksen sanoissa piilee muutakin, 
kyllä niissä voi piillä profetallinen ennustus 
sekä Jerusalemin häviöstä että nykyisen sivistys- 
kauden lopusta, mutta kristikunnalle olisi 
epäilemättä tärkeintä aluksi ymmärtää niiden 
sanojen mystillis-psykologinen merkitys. Nyt 
uskovaiset kristityt viittaavat niihin, tuomites- 
saan   esim.   teosofiaa   antikristuksen  opiksi,  ja 
 

tällä tavalla yhä jatkuu ja kasvaa kristillinen 
ahdasmielisyys ja suvaitsemattomuus, ellei 
ajoissa kirkko »avaa ymmärrystään, niin että 
se osaa lukea kirjotuksia», kuten Jeesus auttoi 
opetuslapsiaan tekemään. (Luuk. ev. XXIV:45). 
1910:132—133, 

»Maailman loppu» kirjottanut I. E. Taanonen 
ks tätä  1912:61, 

ovat »meidän kanssamme joka päivä maail- 
man loppuun asti», ks opettaja 1912:308—311, 

Jo lapsena kuulin puhuttavan »Sibyllan ennus- 
tuksesta», jonka mukaan »maailman loppu» sat- 
tuisi v. 1912. Myöhemmin ymmärsin tietysti, 
että »maailman loppu» tarkotti aikakauden lop- 
pua, jonka jälkeen alkaisi uusi aika ja veljelli- 
sempi sivistys,  ks ennustus 1914:363—367, 

antautuvat ennustamaan maailman pikaista 
loppua, kuten ks tajunta 1915:53—54. 

ks Taanonen    1919:14—15, 
ks Kristus    1925:49. 
Maailmanopettaja ks myös I. T. J.; Krishna- 

murti; opettaja 
Kuten lukijamme tietävät, keskittää Annie 

Besant nykyään työnsä ja tarmonsa valmistaak- 
seen tietä uuden Maailmanopettajan tulolle. 
Hänen ennustuksensa on ylipäänsä vastaan- 
otettu myötätunnolla Englannissa, vaikkakin 
vastustavia sivuääniä on kuulunut. Niinpä eräs 
oikeaoppinen teologi, tohtori Horton äsken piti 
saarnan nimeltä »Mrs. Besantin profetia», josta 
tähän »Vähanin» mukaan painatan joitakuita 
otteita. 

»Minä en voi olla osottamatta nöyrää kun- 
nioitustani sille ylevälle vakavuudelle ja voi- 
makkaalle ihmisyystunteelle, joka elähytti 
Queen’s Hallissa pidetyitä luentoja. En voi us- 
koa, että kukaan kuuli noita puheita tulematta 
paremmaksi päästessään kosketukseen tuon vil- 
pittömän ja rakastavan ja jalon naisen sydämen 
kanssa . .. 

»Mrs. Besant julistaa, että läheisessä tulevai- 
suudessa tulee esiintymään suuri Maailman- 
opettaja, joka tulee kokoomaan ihmiskunnan 
lukemattomat uskonnot yhdeksi kokonaisuu- 
deksi ja perustamaan rauhan ja hyväntahdon 
aikakauden ihmisten kesken. .. Nytpä voi 
sanoa, että kristillinen kirkko aina on tähän 
uskonut ja ettei kukaan voi huolellisesti lukea 
uutta testamenttia löytämättä siitä tätä parun- 
sian eli Herran takaisintulon odotusta. Voi- 
daan siis kysyä: miksi niin paljon merkitystä 
on pantava tähän Mrs. Besantin ennustuk- 
seen? . .. Jos kristitty saarnaaja ilmottaa Kris- 
tuksen tulevan takaisin, sulkee maailma sille 
korvansa ja pitää sitä paljaana saarna-kukka- 
sena, mutta kun sellainen henkilö, joka itse 
ennen on ikäänkuin kääntynyt kristinuskoa 
vastaan, yhtä suurella vakaumuksella ja intoi- 
sella varmuudella kertoo Hänen tulevan takai- 
sin, on maailma miltei pakotettu kuuntelemaan. 

»Että Annie Besant on oleva tämän tulemisen 
kuuluttaja, on kaikin puolin merkillistä, ja sen 
ainoa selitys on se, että jokainen, ken on seu- 
rannut tämän naisen uraa, on tullut vakuute- 
tuksi tästä: että häntä alusta loppuun asti on 
kannustanut erinomainen rehellisyys ja alttius 
kaikkia   seurauksia   ottamaan   vastaan  totuutta
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noudattaessaan. Me voimme hyvin ajatella, että 
Herran tuleminen on annettu ilmotettavaksi 
tällaiselle sydämelle, joka on vahvasti päättä- 
nyt löytää totuuden ja puhua siitä, sen löydet- 
tyään.»  1911:254, 

Tämän maailman opettajan, tämän mestareista 
korkeimman, tämän Kristuksen pikaista tuloa 
Annie Besant nyt ennustaa, ks Kristus 1911:286 
—289, 

siinä puhutaan uudesta maailman opettajasta 
ks Islami 1911:290, 

se Maailmanopettaja, jota länsimailla nimi- 
tetään Kristukseksi, aikoo jälleen esiintyä maan 
päällä,. Tässä ei ole kysymys »toisesta» Kristuk- 
sesta, ja lienee syytä ks A. B. 1913:419—421, sota 
1915:357, 

Miksei todella jokin »maailmanopettaja» taas 
siunaisi tätä näkyväistä palloa läsnäolollaan? 
ks I. T. J. 1917:105, Mestari 1917:241, 

Saattaapa syntyä joku suuri maailmanopetta- 
jakin, jonka kautta kosmillinen Kristus saattaa 
puhua ja vaikuttaa, ks Kristus 1917:441—442, 
rauha  1918:2, 

ks Jeesus vaiko Kristus? 1919:16—18, 
ks vihkimys  1919:287, 
ODOTETUN MAAILMANOPETTAJAN TU- 

LO. Kuten tunnettu, odottaa »Idän Tähti» - 
niminen järjestö suuren maailmanopettajan 
pian — ehkä kymmenen tai viidentoista vuoden 
perästä — esiintyvän maailmassa. Eräässä äskei- 
sessä luennossaan on vanha tunnettu teosofi 
Mr. A. P. Sinnett, Teosofisen Seuran varapresi- 
dentti, kuitenkin nimenomaan kuulijoilleen 
teroittanut, että tämä otaksuma on erehdys. 
»Todellisuudessa se ei tule tapahtumaan ennen- 
kuin vuosisadan viimeisellä neljänneksellä, ja 
jokin vielä syntymätön ruumis tulee silloin 
jumalallisen vaikutuksen alaiseksi.» 1921:64, 

Viime aikoina Mr. Sinnett kuitenkin taasen 
kuului Mrs. Besantin kannattajiin, vaikka olikin 
eri mieltä maailmanopettajan tulemis-kysymyk- 
sessä, kuten Ruusu-Ristin tammikuun nume- 
rossa kerrottiin, ks Sinnett 1921:322, 

n.s. maailmanopettajan pikaiseen tulemiseen 
ks I. T. J. 1923:7—8, Mestari 1923:206—208, 

ks   Mestarikirjeet     1925:99—101, 
tulevaa »maailmanopettajaa», vaikka H. P. Bla- 

vatsky nimenomaan oli sanonut, että ks R-R 
1926:68—71, Valk. Veljesk.  1926:136—138, 

tulevan maailmanopettajan apostolit ks teo- 
sofia 1926:162—169, 

että Kristukseksi nimitetty »maailmanopet- 
taja» niin täydellisesti valtaisi Krishnamurtin 
ruumiin ks I. T. J. 1926:241—247. 

oppii tuntemaan sitä ainoata »Maailman- 
opettajaa», joka on Isä Jumala ja Hänen Poi- 
kansa ja Pyhä Henkensä, ks I. T. J. 1926:243— 
247, 

ks Kristus 1927:42, 
Mrs. Besantin käynti Helsingissä viime elo- 

kuussa oli omiansa suuresti selventämään tilan- 
netta. Varsinkin hänen esitelmänsä Capitol- 
teatterissa, jossa hän yhtä rohkeasti kuin rakas- 
tettavasti ja kauniisti paljasti tarkkaaville kuu- 
lijoilleen Krishnamurti-historian kulissientakai- 
sen salaisuuden, vaikutti vapauttavasti ja ilmaa 
puhdistavasti. En tahtonut osata pidättää sitä 
rakkautta, joka sydämestäni nousi puhujaa koh- 
 

taan, — se varmasti heitti ruusuja rinnastani 
hänen jalkojensa juureen, — mutta samalla kat- 
selin hengessäni hämmästyneenä totuutta, sitä 
äärettömän kirkasta ja laajaa teosofista totuutta, 
jonka Mrs. Besant oli unohtanut tai jota hän 
ehkei koskaan ollut nähnyt. Hänen sanoistaan 
muodostui silmieni eteen ajatuskuva, joka ei 
kestänyt totuuden tulessa, — tai ikäänkuin kul- 
tainen mitalli, jonka nurjan puolen hän käänsi 
kuulijoitaan kohti. 

Mrs. Besant sanoi — ja nyt käytän hyväkseni 
»Teosofi»-lehden lokakuun numerossa painettua 
tekstiä, ettei voitaisi epäillä muistini pätevyyttä. 
— että »maailmanopettaja on ihminen ihmisten 
keskuudessa . . . Maailmanopettaja ei suinkaan 
siis ole sama kuin jumaluuden toinen persoona, 
vaikka hän saa siitä voimansa ja on läheisessä 
vuorovaikutuksessa sen kanssa.. . Kristin- 
uskossa meidän... on muistettava, että juma- 
luuden toinen persoona, poika, on aivan ulko- 
puolella kysymystä Maailmanopettajasta ja 
hänen tulostaan.» 

Olen pitkin vuosia ihmetellyt puhetta »maa- 
ilmanopettajasta», sillä eihän todellisuudessa 
ole olemassa muuta maailmanopettajaa kuin se 
Maailman Vapahtaja, Logos, Sana, josta Johan- 
neksen evankeliumi sanoo, että »se oli Jumalan 
luona ja Jumala oli se sana». Tätä logosta sano- 
taan myös kosmilliseksi Kristukseksi tai maail- 
man sieluksi ( a a l a j a )  tai maailmanjärjeksi. 
Se sana on jokaisessa ihmisessä ja nimitetään 
silloin myös mystilliseksi Kristukseksi tai 
Kristusprinsiipiksi. Se on ihmisen vapahtaja, ja 
jokainen ihminen on tavallaan ristiinnaulinnut 
Kristuksen omaan lihaansa. Mitään muuta va- 
pahtajaa ei ole kuin tämä sisäinen Kristus, joka 
on Jumala. Se on Mestari meissä, kuten 
H. P. Blavatsky sanoi, ja mitään ulkonaista 
Mestaria emme ymmärrä, ellemme löydä häntä 
omasta  sisäisestä Mestaristamme. 

Teosofiset Mestarit julistivat alusta lähtien 
madame Blavatskyn kautta, että uskonnot ja 
eritoten kristinusko olivat langenneet kohtalok- 
kaaseen erehdykseen opettaessaan, että ihminen 
oli jumaluudesta erillään oleva olento. Totuus 
oli päinvastainen. Ihminen oli Jumalasta ja 
Jumalan pyhä henki oli ihmisessä, ja ihmisen 
tehtävä oli yhtyä tuohon henkeen omassa tajun- 
nassaan. 

Tätä pyrkimystä sisäisen vapahtajan yhtey- 
teen vaikeutti suuresti usko ulkonaiseen vapah- 
tajaan ja hänen välitykseensä. »Kaksi kolmatta 
osaa ihmiskunnan kaikista kärsimyksistä», kir- 
joitti H. B. Blavatskyn Mestari, »on kirkkojen 
ja papistojen aiheuttama». He asettuvat Juma- 
lan ja ihmisen väliin, korottavatpa vielä jonkun 
ihmisen varsinaiseksi välittäjäksi Jumalan ja 
ihmisten välillä. 

Tahtooko uusi julistus että nyt taas langettai- 
siin teosofisesta totuuden näkemyksestä tuohon 
vanhaan kirkolliseen erehdykseen, joka tekee 
yhdestä ihmisestä toisten vapahtajan? Näin kui- 
tenkin Mrs. Besant lausui: » . . . henkisessä ruu- 
miissaan Maailmanopettaja seisoo ikäänkuin 
välittäjänä ihmisten ja Jumalan välillä, vas- 
taanottaa ihmisten Jumalalle kohdistamat ru- 
koukset ja osoittaa ne jälleen ylös Jumalaa 
kohti».    Juuri niin kristikunta ajattelee omasta
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vapahtajastaan, mutta teosofeina olemme oppi- 
neet ja kokeneet, että tuo on totta sisäisen Kris- 
tuksemme suhteen, joka Poikana on Isän hel- 
massa. Ulkonaisesti se ei ole kenenkään mono- 
poli, sillä jokainen rakastava olento — ihminen 
tai enkeli tai jumala — on auttaja ja välittäjä 
rakastettuihin nähden. Nyt yhtäkaikki Mrs. 
Besant asettaa tämmöiseen luonnottomaan eri- 
koisasemaan määrätyn ihmisen, sillä hänen 
maailmanopettajansa jäisikin paljaaksi taruksi, 
ellei sille annettaisi lihaa ja verta. Tämä ihmi- 
nen on hindulainen teosofi Mr. Krishnamurti, 
jota Mrs. Besant esitti seuraavilla sanoilla: 
»Maailmanopettaja on kokonaan hyväksynyt ja 
ottanut hänet välineekseen . . . Jos tahtoisimme 
selvittää, mitä tämä oikeastaan merkitsee, voi- 
simme sanoa, että Maailmanopettajan tajunta 
on ikäänkuin sulautunut, uppoutunut hänen 
omaan tajuntaansa . . . Hän puhuu hyvin roh- 
keasti ja suoraan omasta kutsumuksestaan. Hän 
sanoo, että hän on se ovi, jonka kautta ihmiset 
pääsevät Jumalan luo». 

Ihmiset voivat siis rukouksillaan kääntyä toi- 
sen kuolevaisen — Krishnamurtin — puoleen ja 
hän ne välittää ylös Jumalalle. Onhan hän ovi, 
jonka kautta päästään Jumalan luo. 

Mutta surkea tuo ovi on, joka huolimatta 
siitä, että se on Maailmanopettaja, on aivan 
ulkopuolella jumaluuden toista persoonaa, Poi- 
kaa. 

Olemme ainakin ruusuristiläisessä totuuden 
etsinnässämme löytäneet juuri Pojan. Olemme 
päässeet yhteyteen juuri Pojan kanssa, kokeneet, 
että juuri Hän ja Hän yksin on ovi, on tie, on 
elämä. 

Ja ken on meille tämän opettanut? Ensinnäkin 
H. P. Blavatsky, jonka teosofinen sanoma pelasti 
meidät sokeasta uskosta ja taikauskon monista 
muodoista, toiseksi Jeesus Kristus, jonka sanoma 
ennenkaikkea vuorisaarnassa avasi meille tien 
Jumalan valtakuntaan ja Isän luo, ja kolman- 
neksi meidän oma kokemuksemme, joka viisas- 
tutti meitä, kun yritimme kulkea noiden kahden 
jälkiä. 

Emme siis parhaimmalla tahdolla löydä mitään 
muuta kuin vanhaa taikauskoa Mrs. Besantin 
opetuksesta maailmanopettajasta. Kaikki yksi- 
lölliset mestarit ovat opettajia ensin oman sie- 
lunsa maailmalle, sitten ympäröivälle maail- 
malle, mutta eihän heitä voi tavata ulkopuolella 
Poikaa, sillä Pojan kautta he ovat Mestareiksi 
tulleet ja Pojassa he elävät.   1927:327—329, 

ks Krishnamurti    1928:22, 
Maailmanopettaja Krishnamurti ks Kristus 

1929:137—141,   173—141, 
Olet jättänyt — — — maailmanopettaja-puuhat 

ks A. B.   1929:181. 
Maailmanparantaja   1906:74, 
Ei meidän nyt tarvitse vaivata päätämme 

maailmanparantamisajatuksilla. Emme kuiten- 
kaan löydä lopullista ratkaisua. Hän joka tulee, 
Hän tietää. Jos ks opettaja 1909:109, ryöväri 
1931:67. 

»Maailman pyhät kirjat» 
ks Mestari 1917:244, Kustannustyö 1925:192, 

P. E. XII Kadonnut Sana 1925:235, P. E. XII 
Vuorisaarna    1925:265, Pistis Sophia 1927:244, 

ks kustannustyö   1931:190—194. 

Maailmanrauha 
Maailmanrauha näyttää nyt lähenevän suurin 

askelin, ks rauha 1918:1—2, 
odotan maailmanrauhan tuloa, ks sota 1918: 

194—196, 
Jos maailmanrauha saadaan aikaan ks teolli- 

suus  1919:161—163, 
eikä vielä ole maailmassa rauhaa, ks teosofia 

art.  T.  S:n tehtävä  1921:332—334, 
Jospa esperanto puolestaan voisi aikaansaada 

maailman rauhan, kansojen veljeyden, sotien 
lakkauttamisen! ks esperanto 1922:192, Panacea 
1925:55—56, 

Maailman rauha — voisimme melkein sanoa: 
tuhatvuotinen valtakunta — riippuu niin vä- 
hästä, — riippuu vain siitä, että me ihmiset syn- 
tyisimme hengessä uudestaan, ks joulu 1927:377 
—379, 

K r i s t i n u s k o  ja m a a i l m a n r a u h a  
art  1927:386—394, 

M a a i l m a n r a u h a n
 p o s t i m e r k k i
.  

1929,1:392, 
Milloinka tulee maailmaan rauha? ks teosofia 

art. T. S:n tehtävä 1930:181—185. 
»Maailman s ie lu»  ks myös aalaja, logos 
ks Kristus 1917:440—442, maailmanopettaja 

1927:328—329, ks H. P. B. 1931:38—40, 
M a a i l m a n  sielu — k o s m i l l i n e n  

K r i s t u s ,  art kirj H. P. B. suom P. E. 1931: 
77—83. 
Maailmansota ks myös sota 
»Suuri europpalainen sota» 1914:44, ks Europa 
1914:255—256, 358, 

ennenkuin maailmansota syttyi, ks ennustus 
1914:364—367, 

Olin jo maailmansodan alussa nähnyt, että jos 
sota ulottuu Suomeen, tulee osa Suomen kansaa 
taistelemaan venäläisten puolella, ks rauha 1918: 
98—99, 

Maailmansota on opettanut ihmisiä inhoomaan 
laiskuutta ja keinottelua — — — Maailmansota 
on myös opettanut ihmisiä inhoomaan järjetöntä 
tappamista ja hävitystä, ja sentähden ks aseet 
1918:165, 

ks sota 1918:194—196, rauha 1919:4—5, teolli- 
suus 1919:161—163, yhteiskunta 1919:226—229, 

oli ennustanut sekä maailmansodan että ks 
Konttinen, Helena  1919:232, 

Maailmansodassa elämä koetteli meitä: »uskot- 
teko todella veljeyteen — kansojen ja rotujen- 
kin veljeyteen?» ks marttyyrit 1920:4—6, 

Mutta kun maailmansodan alkaessa huoma- 
sin, että Mrs. Besantilla kyllä oli oma varma 
kantansa siinäkin kysymyksessä, silloin siinä 
kohden vetäydyin hengessäni syrjään hänestä, 
ks sota 1920:102—105, 

Kyllä minäkin siis olen ollut ymmärtävinäni 
maailmansodan tulemisen ja maailmansodan 
syyt. Mutta nämä asiat ovat ks sota 1920:196— 
199, 

esoteristit — — — maailmansotakysymyksessä 
ks R-R  1920:246—247, 

Tuli sitten maailmansota, joka vähitellen 
muutti näitä ihanteellisia olosuhteita. Koetin 
ks R-R 1920:338—348, 

Hän otti upseerina osaa maailmansotaan ja 
heräsi sodassa ymmärtämään, että ks Sipelgas, A. 
1921:8, 25—29, Karjala 1921:195—196,
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Ei, vaan meidän eroamisemme oli mykkä pro- 

testi sitä henkeä vastaan, joka maailmansodan 
vaikutuksesta oli Teosofiseen Seuraan pujahta- 
nut.   Kaipasimme ks salatiede  1921:455—456, 

Saksan teosofit — yksin Adyar-seuran jäse- 
netkin — ovat niin syvästi loukkaantuneet Teo- 
sofisen Seuran y.m. suhtautumisesta maailman- 
sotaan, että useimmat looshit ovat joko hajaan- 
tuneet tai julistautuneet itsenäisiksi! Eipä sovi 
ihmetellä, ks teosofia art T. S:n tehtävä 1921: 
515—516, 

Kuinka muuten on selitettävissä esim. sem- 
moinen järjettömyys kuin äskeinen maailman- 
sota? ks Valon ja varjon 1922:100—105, 155, 

Maailmansodan kauheat kokemukset ovat 
avanneet tuhansien silmät,  ks sota 1922:163—165, 

tein kysymyksen, miksikä T. S:n jäsenet sit- 
ten ottivat osaa maailmansotaan ja ks Wood, E. 
1922:167, 

Mutta kun maailmansota alkoi v. 1914 ja veti 
pyörteeseensä Teosofisen Seuran, silloin aloin 
kysyä itseltäni: missä on T. S:n pohja ja perus- 
tus?   ks Mea culpa  1922:260—264, 

v. 1914 alkoi maailmansota ja julmat teosofi- 
set viittaukset Saksan kansan mustuudesta — 
ja allekirjoittanut samoinkuin moni muu teoso- 
finen tutkija oli pakoitettu ks C. W. L. 1923: 
45—47, 

»Ajatelkaa», minä sanoin, »jos Teosofisen 
Seuran kaikki jäsenet maailmansodan aikana 
olisivat uskoneet veljeyteen ja kieltäytyneet 
menemästä sotaan tai asettumasta kummankaan 
taistelevan puolelle, —eikö se olisi ollut suu- 
remmoinen voitto?» ks Jinarajadasa 1923:284 
—285, 

Mutta kun maailman sodan aikana huomasin, 
että ankarimmatkin kasvissyöjä-teosofit innos- 
tuivat sotaan lähtemään, vieläpä sotaa puolusta- 
maan (joka minusta oli suurempi rikos), hävisi 
ks vegetarismi 1923:326—327, 

maailmansodan jälkeisessä murrosajassa ks 
P. E. XII 1923:363—365, 368, 

Ennen maailmansotaa uskoin vielä uuden- 
aikaisiin ihmisiin, ks sota 1924:2—4, 

Tämä ilmeni maailmansodan aikana kasvis- 
syöjäteosofein käytöksestä ks vegetarismi 1924: 
7—9, 

T. S. osoitti jo maailmansodan aikana, ettei se 
usko Jeesuksen Kristuksen rakkaudenoppiin. 
ks Gandhi 1924:50, 

maailmansodan suuren murhenäytelmän jäl- 
keen, ks sota 1924:50—51, 

ks Merikanto, Oskar 1924:83—85, 
ei osannut sulattaa Teosofisen Seuran (Adyar) 

epäveljellistä kantaa Saksaa ja keskusvaltoja 
kohtaan maailmansodan aikana, vaan ks 
Vollrath, Hugo  1924:3291—330, 

ks R-R  1924:361, 
ks Panacea    1925:55—56, 
maailmansodan kauhujen jälkeen ks onni 

1925:257—259, 
ja ihmiskunta olisi varmaan säästynyt maail- 

mansodan kauhuista ja sen kauheista seurauk- 
sista, kun ks P. E. XII Kadonnut Sana 1925: 
337—342, 

Tietysti oli ikävä, ylen ikävä, että Teosofisen 
Seuran johto  oli asettunut jyrkästi maailman- 
 

sodan kannalle ja liittolaisvaltojen puolelle, tuo- 
miten Saksan kansan mustien maagikkojen 
kätyriksi ks R-R 1926:68—71, 

Silloin olisimme uskoneet veljeyteen, ja 
maailmansodan aikana olisimme kieltäytyneet 
aseita kantamasta ja veljiä tappamasta. Silloin 
ks H. P. B. 1926:100—101, 

Sen sijaan, että Teosofinen Seura olisi pysy- 
nyt puolueettomana, se maailmansodan aikana 
asettui liittolaisten puolelle keskusvaltoja vas- 
taan.    Sen sijaan, että ks teosofia 1926:162—169, 

Onhan suuren maailmansodan välittömänä 
seurauksena ollut kaikenkaltaiset neuroosit ja 
sielulliset lamautumistilat, jotka usein ovat joh- 
taneet täydelliseen mielenvikaisuuteen, ks Sai- 
ras sielu 1926:225—232, 

mystillinen Kristus ei tarvitse maailman 
sotaa valmistaakseen itselleen tietä, ks I. T. J. 
1926:244—247, 

Eräs ystävä huomautti äsken, että »hänen 
mielestään Ruusu-Ristissä on tarpeettoman 
monta kertaa toistettu ja säestetty Teosofisen 
Seuran johtajien suhtautumista maailman- 
sotaan». Ymmärrän, mutta ks Krishnamurti 
1926:276, 

Tämä uskoni yksimielisyyteen sai kolauksia 
maailmansodan aikana, ja se kaatui, kun teoso- 
fein joukko lopullisesti jakautui kahtia, ks 
Suomi 1927:294—295, 

Kun maailmansota syttyi, oli alkuperäinen 
valo jo niin himmentynyt, että veljet veljeyden, 
oikeuden ja yhteishyvän nimessä läksivät rin- 
tamalle toisiaan vastaan taistelemaan, kukin 
»oman isänmaansa» puolesta, ks joulu 1927:377 
—379, 

Maailmansodan piti alkaa 1912 ja Suomen piti 
tulla itsenäiseksi 1915. ks Suomen tulevaisuus 
1928:203—208, 

ks politiikka 1929:51—53, 
maailmansodan loppuaikoina taistelevat kan- 

sat ikävöivät rauhaa ks politiikka 1929:93—95, 
Samalla tavalla olin ajatellut, puhunut ja 

viittaamalla kirjoittanut maailmansodan alusta 
lähtien,   ks Versailles 1929:317—318, 

»Minultako nyt vasta saatte tietää maailman- 
sodasta!» ks Larson 1930:54, 

ks Karadja, Mary 1931:41, kieltolaki 1931:76 
—77, 

Mitä m a a i l m a n s o t a  m a k s o i  ja 
mitä o l i s i m m e  v o i n e e t  s a a d a  ti- 
lalle.    1931:205—206, 

että maailmansodan tappiot korvataan yhteis- 
voimin eikä ks rauha 1931:210, Doyle, Conan 
1931:289—290, Purucker,   1931:291, 

Teosofinen liike semmoisenaan ei voinut 
pelastaa kristikuntaa maailmansodasta ja sen 
aiheuttamista onnettomuuksista, ks R-R 1931: 
333—334, 

ks aseet  1932:36,  Mäntsälä  1932:105—106,   194, 
koska emme osanneet esim. estää maailman- 

sotaa, joka kylvi ensimäisen siemenen nykyi- 
seen ahdinkotilaan, ks Temppelirahasto 1933:38, 

onko se mahdollisesti koskenut juuri tätä 
maailman sotaa ja sen aiheuttamaa tilannetta 
vai tähtääkö se etäisempiin aikoihin ks ennus- 
tus 1933:158. 

»Maailmansynty» ks art Salaisen Opin »Maa- 
ilmansynty»   1914:52—59. 
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Maailmanuskonto 
Nyt tiedämme sanoa, että teosofinen liike on 

sitä varten syntynyt, että se valmistaisi maa- 
perän sille suurelle maailman uskonnolle, joka 
ennen pitkää tuleva on. ks uskonpuhdistus 
1909:42—43, 

Mutta teosofisen liikkeen tarkotus on toinen. 
Se on uuden suuren maailmanuskonnon edellä- 
kävijä, joka sille valmistaa maaperää. Ennen 
pitkää ilmestyy maailmaan suuri Opettaja, suuri 
Jumalan Poika, suuri Vapahtaja. Kuinka hänet 
silloin otetaan vastaan? Parjataanko ks opettaja 
1909:109, 

Me elämme nykyään merkillisessä ajassa. 
Olemme monta kertaa puheissa ja kirjotuksissa 
viitanneet siihen, että korkeiden henkimaailmo- 
jen tieto ja luottamus on nykyään, että suuria 
mullistuksia on tapahtuva maailmassa, ei ainoas- 
taan ulkonaisesti vaan sisäisesti. On tuleva uusi 
aika, on tuleva uusi uskonto. Ehkä ei kestä 
monta vuosikymmentä, ennenkuin uusi opettaja 
tulee ja ennenkuin uusi uskonto pannaan alulle. 
Se uusi uskonto on oleva maailmanuskonto, se 
on voittava koko maailman, mutta se ei voita 
sillä tavalla, että se tunkisi tieltään kaikki muut 
uskonnot ja maailmankatsomukset vaan siten, 
että se nostaa kaikki muut uskot ylös sille 
tasolle, jossa ne ovat yhtä. Se uusi uskonto on 
näyttävä, kuinka kaikkina aikoina on ollut 
ihmiskunnassa totuuden aavistusta ja totuuden 
tietoa. Se on näyttävä, kuinka vanhat uskon- 
not ovat selittäneet elämän samalla tavalla. Se 
on siten tekevä jokaisen kansan itsenäiseksi. 
Jokainen kansa on huomaava, että se on toti- 
sesti sisimmässä itsessään niin uskonut kuin 
totuus on. Ja jokainen yksilö, jokainen ihminen 
on tekevä saman huomion. Nytkin jokainen 
totuudenetsijä, kun hän on löytänyt totuuden, 
ajattelee ja tuntee koko sielussaan: »mutta tätä- 
hän minä olen vaistomaisesti koko ajan uskonut 
ja tämän tiennyt. Nyt se vain tuli minulle sel- 
väksi». Sellainen on totuus. Se on sukua ihmis- 
hengelle eli paremmin sanoen ihmishenki on 
sukua totuudelle, sillä ihmishenki on totuudesta 
lähtenyt ja ihminen kaipaa totuutta ja kun hän 
vihdoin sen löytää, niin hän riemastuu "ja tun- 
tee:  tämähän on minua itseäni. 

Samalla tavalla uusi opettaja, kun hän tulee 
maailmaan, on herättävä ihmisiä. Me olemme 
älyllisesti’ kehittyneet sellaiseen kohtaan, että 
ymmärryksemme ja järkemme voi ottaa vastaan 
tuon tiedon ja tunteen, että aina on ollut 
totuutta ja aina on voinut totuutta etsiä. Ihmi- 
sen järki ei olisi voinut tätä kestää joitakuita 
aikoja sitten. Silloin täällä Europassa ihmisten 
täytyi saada uskoa, että he olivat erityisesti 
Jumalan armottamia olentoja ja että Jumala oli 
erityisesti pitänyt huolta heistä, kristityistä, 
mutta että pakanat olivat julmia olentoja, joita 
täytyi auttaa. Nyt olemme tulleet kehityksessä 
sellaiseen tilaan, että tuollainen käsitys on 
taikauskoa. Kaikki ajattelevat, kaikki totuutta 
etsivät ihmiset voivat jo riemastua siitä ajatuk- 
sesta, että Jumalan totuus on aina ollut ja että 
ihmishenki on aina sitä kaivannut, aina etsinyt 
ja aina voinut löytää. Siksi ei ole eri uskonto- 
jen, eri tietäjien, eri viisasten välillä mitään 
eroa,   ei  taistelua  eikä  ristiriitaa   vaan   kaikki 
 

viisaat ojentavat toisillensa veljeskättä, koska 
he kaikki ovat löytäneet saman totuuden. 

Tämän voimme ymmärtää ja tätä tulee uusi 
uskonto opettamaan. Se tapahtuu sillä tavalla, 
että jokainen ihminen ja jokainen kansa herä- 
tetään itsenäiseksi. Ei ole Suomen kansakaan 
jätetty syrjään. Kalevala sai ilmestyä, Suomen 
kansa sai herätä kansallistuntoon. Nyt sen pitää 
herätä ihmistuntoon, nyt sen täytyy seisoa mui- 
den kansain veljenä, totuuden Jumalan edessä 
ja sen täytyy omalla tavallaan, omalla kansalli- 
sella tavallaan heijastaa jumalallista totuutta, 
tuoda ilmi jumalallista viisautta. Tähän tietoon 
on Suomen kansa nyt herätettävä. [*Ote art. 
Kalevalaa tutkimaan]   1912:29—31, 

T. S. — — — on erikoisesti suosinut n.s. Idän 
Tähteä, joka odottaa uuden »maailmanuskon- 
non» perustajan tuloa lähiaikoina (»maailman 
uskonnoiksi» on tieteellisissä piireissä aina 
nimitetty sekä kristinuskoa että buddhanoppia); 
ja viime aikoina se on viitannut siihen, että 
tämä uusi maailmanuskonto arvatenkin tulee 
olemaan n.s. »vapaamielinen katolinen kirkko», 
koska tulevan maailmanopettajan apostolit, 
hänen lähimmät opetuslapsensa, rientävät vih- 
kiytymään mainitun katolisen kirkon papeiksi 
ja piispoiksi ja ks teosofia 1926:162—169, 

T e o s o f i s e n  S e u r a n  varapresidentin 
neljänneskirjeessä sanotaan m.m.: »Muistanette 
pääneuvoston ratkaisevan päätöksen Wienin 
kokouksessa v. 1923, jolla varmistettiin yleinen 
säädös uskonvapauden turvaamisesta seurassa. 
Tuo säädös, jonka presidentti kirjoitti ja pää- 
neuvosto hyväksyi, on annettu kaikkien jäsen- 
ten tietoon. Tuon julistuksen takaama uskon- 
vapaus on edelleen jokaisen jäsenen oikeus, 
sillä se t o s i a s i a ,  että T. S. j ä r j e s t ö n ä  
on r y h t y n y t  v a s i t e n  l u o m a a n  maa- 
i l m a n u s k o n t o a ,  ei merkitse sitä, että kun- 
kin jäsenen on pakko hyväksyä sen totuuksia.» 
Tämän johdosta muistuu mieleen, kuinka poliit- 
tisessa maailmassa aina juhlallisesti vakuute- 
taan peruslakien pyhyyttä, silloin kun aiotaan 
niitä rikkoa. Ja alleviivaamamme lause todis- 
taa, että niin on käynyt T. S:ssakin. 1926:207 
—208, 

1930:220—222,  1932:139—143. 
Maailmanäiti 
ks A. B.    1928:254, 
Muistamme myös, kuinka Annie Besant viime 

keväänä pani alulle Maailmanäiti-palvonnan ks 
A. B. 1929:20. 

Maajaa 
aine onkin — — — harhaa, mâyâa! ks Bölsche 

1907:112, 
Ja muistakaamme, että kaikki viisaat ovat 

kutsuneet ainetta maajaaksi, harhanäöksi, illu- 
sioniksi! ks tahto art Mitä on 1907:195—197, 

oman »harharuumiin» (maajaaviruupa) ks 
neitsyt 1908:250, 

Aine on v o i m a a ,  eli niinkuin sanotaan hin- 
dulaisessa uskonnossa, m a a j a a ,  s.o. taikavoi- 
maa.   1912:65, 

ks Salaisen Opin »Maailmansyntyä 1914:54— 
59, 

maajaaviruupassa eli »harharuumiissa» ks 
adepti 1915:100,  1932:140, 262. 
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Maanasaputrat inkarnatsioni ks Jumala 1929: 
124. 
Maapallo 

meidän maapallomme merkkinä on Venuksen 
merkki ylös alaisin käännettynä eli risti ympy- 
rän päällä ks Venus 1906:142, 

aikoja ennen maapallomme elinaikaa, ks 
Bölsche    1907:112—113, 

Tätä maapalloa käyttää koulunaan määrätty 
joukko ihmissieluja, joista kukin syntyy monen 
monituisia kertoja uudestaan maan päälle, ks 
ihminen 1907:166, 

»Salaisen Opin» mukaan ei maapallo eikä 
mikään muu kiertotähti ole syntynyt aurin- 
gosta,   vaan   kukin taivaankappale  on   »luotu» 
samalla tavalla. — — — Kuu — — — jolla on 
suuri salainen vaikutus maapalloon ks P. E. XII 
Enkelein  1907:250, 

maapallomme merkki on risti ympyrän päällä 
(i), koska me emme vielä ole voittaneet itse- 
tietoista kuolematonta elämää, ks Salomonin 
sinetti 1907:251, 

Jos me tahtoisimme tästä maapallosta siirtyä 
esim. Venukseen, niin meidän pitäisi olla itse- 
tietoisia korkeammilla tasoilla ja osata käyttää 
korkeampia ruumiitamme, ks karma art Mitä on 
1908:334—337, 

Kaikkien näiden aurinkojen ympäri kiertää 
maapallon kaltaisia tähtiä,   ks lapsi   1909:100, 

(Maapallo ei ole ensimäinen, vaan neljäs, 
aineellisin planeetta),   ks kuuketju   1909:301, 

Kys. Jos maapallo kerran häviää, niinkuin 
tiede otaksuu, mihin silloin joutuvat ihmissielut? 
Joutuvatko toisiin taivaankappaleihin vai jää- 
vätkö näkymättömään maailmaan? 

Vast. »Kaikki mikä alkaa ajassa loppuu 
ajassa». Maapallon viimeinen hetki on myös 
kerran lyövä. Se merkitsee että maapallon elä- 
mä, johon kuuluvat kaikki sielut, inhimilliset ja 
muut. jotka tällä maapallolla käyvät elämän 
koulua, siirtyy taivaalliseen tilaan odottamaan, 
kunnes voi syntyä jälleen johonkin uuteen 
kiertotähteen. Sitä ennen ovat jo tuhannet ja 
miljoonat ihmissielut, jotka ovat ‘ lopettaneet 
kouluaikansa maapallolla, muuttaneet pois tästä 
tähdestä jatkamaan elämäänsä muualla. Tämä 
on itse asiassa nyt jo tapahtunut monelle. Ver- 
rattain harvoille ihmisille on mahdollista jäädä 
tähän tähteen Mestareina ottamaan osaa Valkoi- 
sen Veljeskunnan työhön.    1909:334, 

ks jälleensynt.    1911:177, aika 1913:1—3, 
Jeesus Kristus — — — todella nyt on maa- 

pallon sielu. Meidänkin maapallomme on nyt 
Logoksen tajunnassa välittömästi, ks Jeesus 
vaiko Kristus?    1919:18, 

maapallon elämä nykyisessä muodossaan ker- 
ran lakkaa,   ks aine    1919:214, 

Mutta maapallo janosi vanhurskasten verta, 
ks marttyyrit    1920:5—6, 

Koko maapallo ja sen elämä on Kristuksen 
fyysillinen ruumis, ks Kristus ja teosofinen 
liike    1922:38—40, 

maapallo nykyään elää neljännessä luomis- 
kaudessaan ks Valon ja    1922:102—105, 

Koko maapallo sekä näkyväisine että näky- 
mättömine asujaimineen riemuitsee sisäisestä 
rauhasta ja ilosta joulun pyhänä aikana, ks 
joulu    1924:363—364, 

ks Ossendowsky    1925:54, 

se kestää niin kauan kuin maapallon elämää 
jatkuu ks helvetti    1926:330, 

kosmillisen Kristustajunnan laskeutumista 
maapallon auraan ks Kristus    1927:78, 

maapallon aura ks murroskausi   1927:215—218, 
ks R-R-teosofia   1928:1—2, 
Jeesus Kristus — — — maapallon korkeam- 

pana minänä ks Kristus 1928:102, 
ympäröi maapalloa lohikäärmeenä, ks Messias 

1928:170, 
mutta minkä tähden maapallon aura alkoi 

erikoisesti loistaa juuri siihen aikaan, jolloin 
uskotaan Jeesuksen eläneen, ellei ks Poika 
1929:412—416, 

he maapallon kuukaudessa varhemmin syn- 
tyivät eläimistä ihmisiksi. Kuitenkin ks 
Valk. Veljesk.    1930:80, 

ks H. P. B.    1930:226, 
Maapallosta kasvavan puun hedelmä on Kris- 

tuksen ruumista. ks Paavali 1932:206—207, 
kansallishaltia    1933:1. 

ks H. P. B. 1931:3—5, 
Maapallo ei ole luotu helvetiksi, vaan paratii- 

siksemme,   ks Paavali   1934:181—182. 
Mac-Carthy, Maud    ks taide   1907:252. 
Mack, J.    1917:291. 
Mackenzie, W i l l i a m  toht.    1923:317. 
Madonna 
madonnat Jeesus-läpsineen, ks Joulu 1906: 

274—275. 
Maeder, toht.    1926:226 muist. 
Maeterlinck, Maurice 
ks ruumiinpoltto    1913:262, 
Maeterlinckin 3-näytöksinen mystillinen 

draama  B e a t r i c e ,     ks kesäkurssit    1914:197, 
Erittäin huomattavana numerona vuosi- 

kokouksen juhlapuolen ohjelmassa oli Maurice 
Maeterlinckin mystillisen näytelmän »Sisar 
Beatricen» esittäminen. Näytelmän sisältö on 
itsessään ylevän kaunis, asettaen eksoteerisesti 
taivaallisen ja maallisen rakkauden rinnatusten 
ja esoteerisesti näyttäen, mikä suurenmoinen 
merkitys maallisella elämällä on ihmisen tai- 
vaissa elävälle korkeammalle minälle. Mutta 
ks Marjatan rengas   1914:257. 

»Magdalan talossa» 
ks R-R   1922:161—162, 
Kappaleen on Hilda Pihlajamäki sovittanut 

näyttämölle erään E. W. Heysin kirjoittaman 
kertomuksen mukaan.    1923:227—228. 

Magia, maag i l l inen  
maagillisia seremonioja ks juhlamenot 1905: 

246, 
ks Landtman, G.    1906:91, 
n.k. musta magia, ks salatiede art Todistuksia 

1907:5, 
Pahalla on kyllä syvempikin merkitys n.k. 

mustan magian yhteydessä, ks Kaita tie 1907: 
56 muist.—61, 

Mekin sanomme, että maagillisia kykyjä on 
käytettävä ainoastaan jumalan kunniaksi — 
kaikki muu on mustaa magiaa, ks Kristitty 
pappi    1907:77, 

R i k o l l i s u u s  ja m u s t a  m a g i a  art 
1907:155—161,   [*ks P. E. X Uusia näkökohtia] 

ks aviitshi 1908:91, 
ks ruumiinpoltto 1908:91, 
ensimäinen askel mustaan magiaan, ks hypno- 

tismi 1908:93, 
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Tämän maagillisen toimituksen voi suorittaa 

ainoastaan vihitty ihminen, joka ks sakramentti 
1908:123, 

ks Mooses 1909:261, Leadbeater 1909:263, 
eetteri 1909:266—269, Mooses 1909:336, ajatus 
1910:127, 

Itsehillintä sinään voi johtaa vaikkapa »mus- 
taan magiaan», s.o. itsetietoiseen pahuuteen, 
mutta ks itsehillintä    1910:131, 

maagillisten tekojen mahdollisuuteen, ks sala- 
tiede    1910:180, 

maagillisia kokemuksia,    ks ilmiö    1911:178, 
Valkoiset maagikot ks P. E. XII Enkelein 

1912:47, Shirakava   1912:192, 
Magian harj ottaminen itsekkäässä tai perso- 

nallisessa tarkotuksessa on kammottavaa uhka- 
peliä luonnon salaisten voimien kanssa, ja epä- 
itsekäs ihminen ei maagillisissa toiminnoissaan 
turvaudu seremoniallisiin noitatemppuihin. ks 
Mooses 6. ja 7. kirja    1913:316, 

maagillisessa kirjaimistossa saa ks ennustus 
1914:421-422, lapsi   1915:42, 55, 

Fyysillinen ruumis yksin on olemukseltaan 
siksi maagillinen käyttöväline, että se antaa 
meidän olla subjektiivisia ja objektiivisia 
samalla kertaa, ks Mysteriot II    1916:113—115, 

myöhemmin tulin (näkymättömässä maail- 
massa) vihityksi kalevalaisen magian salaisuuk- 
siin ja sain kokea sen voimasanojen yhä vielä 
tänäpäivänä elävää tehokkuutta ks P. E. XII 
Kalevalan Avain    1916:245, 

ks Papus    1917:9, Suomi    1918:162—163, 
atlantilaisperäistä »mustaa magiaa» ks taide 

art Teosofista taidetta    1919:323—325, 
ks paha 1921:62, 127, 
ks Levi. E.    1921:194—195, 
suomalaisen magian ks R-R    1921:323, 
ks Lagerborg, R.    1924:76, 
magia on tärkeä puoli teosofisessa liikkeessä 

ks kansanopisto 1925:244, H. P. B. 1925:291— 
298, 

Madame Blavatsky maagillisine kykyineen ks 
Teosofian joulusanoma   1925:373—374, 

ks vpm 1926:107, teosofia 1926:166—169, 
Sairas sielu   1926:230—232, 

Kyseessä olevat menetelmät kuuluvat n.s. 
seremoniallisen magian alalle. ks Panacea 
1927:79, 

Ettekö tahtoisi kertoa minulle jotain mustista 
maagikoista ja heidän lopullisesta kohtalostaan? 
Eräässä seurapiirissä oli äskettäin puhetta niistä 
ja silloin toiset olivat sitä mieltä, että mustan 
maagikon minä lopulta yhtyy jumaluuteen, toi- 
set taas arvelivat, että se haihtuu olemattomiin. 
Kuinka asian laita todella on? 

— Tietäjät puhuvat yleensä mahdollisimman 
vähäsen mustasta magiasta ja mustista maagi- 
koista. Paljon minulla ei ole teille kerrottavaa, 
jos pysymme niissä rajoissa, mitä heistä julkisesti 
ilmoitetaan. Vaan sanokaapa minulle ensin, 
mitä käsitätte mustalla maagikolla. 

— Eikö hän ole paha ihminen, joka käyttää 
väärin hankkimiaan yliluonnollisia eli yli- 
aistillisia tietojaan ja kykyjään? 

— On kyllä, mutta tässä kohden voimme täy- 
dellä syyllä lisätä: on mustia ja on mustia. On 
näet paljon ihmisiä, jotka harjoittavat mustaa 
magiaa silti olematta mustia maagikoita sanan 
 

varsinaisessa merkityksessä. Nämä ihmiset 
ovat niitä, jotka voivat katua, kääntyä takaisin 
pahoilta teiltään ja tuskallisten ponnistusten 
perästä pyrkiä jälleen hyvään. Musta velho sitä 
vastoin on paatunut, hän ei kadu, ei käänny, 
hän palvelee pahaa järkkymättä hamaan kado- 
tukseen asti. 

— Voidaanko siis sanoa, että mustat palvelevat 
paholaista ja hänen teitään, niinkuin hyvät 
yrittävät palvella Jumalaa? 

— Miksei, mutta muistakaamme, että »paho- 
lainen» vain on pahan aate eli idea, ei mikään 
personallinen olento. 

— Mikä sitten on pahan aate? 
— Pahan aate on ensinnäkin jyrkkä kieltäyty- 

minen palvelemasta hyvää (Jumalaa, totuutta) 
ja toiseksi positiivinen päätös estää ja vastustaa 
hyvää aikaansaamalla mahdollisimman paljon 
pahaa (tuskaa ja kärsimystä sen moninaisim- 
missa muodoissa, kuten tauteja, hulluutta, itse- 
murhaa, sotia, sortoa, rikoksia j.n.e.). Pahan 
palvelija on luopunut Jumalasta, s.o. elämän 
hengestä ja kehitysvoimasta, ja asettunut hänen 
vastustajakseen- Saatana merkitsee »vastustaja». 

— Saatana on siis ihminen ja saatanoita on 
useampia? 

— Niin, saatana on nimi, ja ihminen, joka 
todella on musta noita, on oikeutettu sitä nimeä 
kantamaan. Kuinka monta semmoisia saatanoita 
on, on toinen kysymys. Omasta puolestani olen 
aina käsittänyt, että saatanoita on sangen har- 
vassa — niitä on yhtä vähän kuin on todella 
valkoisia Mestareita, — ehkä vähemmin. 

— Ja mikä on heidän lopullinen kohtalonsa? 
— Ikuinen kadotus, s.o. heidän minuutensa 

häviää olemattomiin. 
— Niinpä niin. Se ei siis yhdy jumaluuteen. 

Mainitsemassani keskustelussa toiset olivat vää- 
rässä, toiset oikeassa. 

— Tietenkin minuuteen nähden, mutta ei kuo- 
lemattomaan henkeen eli itseen nähden. 

— Mitä tarkoitatte? 
—On tehtävä ero ihmisen sisimmän itsen ja 

hänen yksilöllisen minuutensa välillä. Ihmisen 
henki-itse, aatmaa, on jumalsyntyinen, se on 
Jumalan Poika hänessä, kuolematon ja häviä- 
mätön monaadi. Tämä ei koskaan ole missään 
tekemisissä pahan kanssa. Kun musta velho 
viimeisessä, korkeimmassa (eli alimmassa) vih- 
kimyksessään lopullisesti luopuu Jumalasta, 
luopuu hän samalla omasta sisimmästä itsestään, 
Jumalan Pojasta, Vapahtajasta. Silloin hänen 
henki-itsensä peittää kasvonsa ja palaa takaisin 
Isän helmaan, ja musta velho on yksin minuu- 
tensa kanssa. Minuus on ajassa syntynyt, minuus 
voi ajassa kuolla. Meidän inhimillinen minämme 
syntyi eläimen muodossa, kun eläinsielu kurotti 
kättään taivasta kohti ja Jumalan Poika, mo- 
naadi, siihen tarttui. Tämä tapahtui miljoonia 
vuosia sitten, mutta vaikka minämme jälleen- 
syntyy ja personallisuuden kannalta on kuole- 
maton, on sen olemassaolo riippuvainen hen- 
gestä —ja kuolemaan se on tuomittu, jos se 
hengestä, Vapahtajastaan, luopuu. Kun musta 
maagikko viimeisessä vihkimyksessään vannoo 
kiroovansa hengen ja siten sysää Vapahtajan 
ainiaaksi luotaan, on hän tietoisesti lausunut 
oman tuomionsa. Nyt hän astuu n.s. aviitshi- 
tilaan, ja tietäen täytyvänsä kerran sanoa jää-
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hyvästit sille elämälle, joka on käynyt hänelle 
ylen rakkaaksi, hän on pakotettu noitakeinoin 
ylläpitämään olemassaoloaan niinkauvan kuin 
se hänelle on mahdollista. Satoja vuosia tämä 
saattaa hänelle onnistua, mutta kuta enemmän 
ihmiskunta kehittyy hyvässä, sitä vaikeammaksi 
käy mustien maagikkojen ylläpitää henkeään. 
Tämän viimeisen sanon ennustuksena, sillä tois- 
taiseksi mustien velhojen kyllä kelpaa olla ja 
elää. 

— On sentään kaameata ajatella, että ihmi- 
nen voi mennä niin pitkälle pahassa. 

— On kyllä, ja siksipä useimmat mustat katu- 
vatkin! 

— Niin, kaikki syntiset ja väkivaltaiset ihmi- 
set ovat kai mustaan päin menossa, vaikka he 
sitten kääntyvät ja katuvat? 

— Ei sentään. Ei tavallinen rikollinen ihmi- 
nen ole noita. Tehkäämme ero sanojen ja sano- 
jen välillä. Sanoittehan itse alussa, että noita 
on vain semmoinen ihminen, joka käyttää vää- 
rin yliaistillisia tietoja ja kykyjä. 

—Niin, se oli määritelmäni, jonka annoin 
vastauksena kysymyksellenne, ja nyt muistan 
teidän sanoneen, että saattaa harjoittaa mustaa 
magiaa olematta todellinen musta maagikko. 
Ihminen voi siis saavuttaa tietoa magiasta ja 
kehittää itsessään salaisia kykyjä, joita hän 
käyttää mustiin tarkoituksiin, olematta silti 
todellinen saatana? 

— Aivan niin, ja näitä pienempiä piruja on 
verrattain paljon, ja he saavat kyllä aikaan tar- 
peeksi paljon pahaa ja tekevät vähemmillä voi- 
millaan riittävästi naittaa ihmiskunnan kehi- 
tykselle. 

—Mistä sitten taitojaan oppivat? 
—Työ tekijäänsä neuvoo. Ja onhan vanhoissa 

kirjoissa ja käsikirjoituksissa yhtä ja toista 
sanottu. Nämä pikku noidat rakastavat itseään 
enemmän kuin pahan ideaa ja he käyttävät noi- 
tuuden salaisuuksia omien intohimojensa, kos- 
tonhalun, vihan j.n.e, tyydyttämiseksi. Todelli- 
sessa velhossa on jotain sankarimaista, mutta 
pikku paholaiset ovat pohjaltaan kurjia pelku- 
reita. 

— Mutta miten tuommoiset pikku paholaiset 
voivat saada aikaan niin paljon pahaa, kuten 
äsken sanoitte? 

— Juuri sentähden, etteivät ole todellisia saa- 
tanoita, jotka elävät eristäytymisen yksinäisyy- 
dessä, he voivat toimia yhdessä — todellisten 
velhojen johtamina — ja yhteisvoimin saada 
tuhoja aikaan. 

— Ettäkö siis on jonkinlainen pahojen veljes- 
kunta? 

— Epäilemättä, vaikka veljeskuntasanan ase- 
masta toinen sana olisi paremmin paikallaan, 
esim. järjestö eli organisatsioni. Noidilla ja vel- 
hoilla on ankarasti järjestetty seuransa omine 
loosheineen ja kokouksineen, vihkimyksineen, 
tunnussanoineen j.n.e. 

— Tässä näkyväisessä maailmassako? 
— Tottakai, ja samaten astraalitasolla. 
— Ja he pitävät looshikokouksiaan ja maagil- 

lisia seremoniojaan aikaansaadakseen jotain 
pahaa? 

—Oletteko sitä epäillyt? 
—Ja voivat vaikka päättää sodista ja vallan- 

kumouksista? 

— Ei ainoastaan päättää, mutta toimia niiden 
aikaansaamiseksi voimakkailla suggestioneilla 
ja telepaattisesti vaikuttamalla. 

— Mutta tämähän on kauheata! 
— Oletteko pitänyt asiaa leikkinä? 
— En tiedä, mitä olen uskonut. Me ihmiset, 

mehän olemme heidän leikkikalujaan, suojatto- 
mia, avuttomia .. . 

— Eipä niinkään. Älkää unohtako, että jos 
on mustia olemassa, on olemassa valkoisiakin. 
Kristus ja hänen enkelinsä suojelevat ihmis- 
kuntaa. Voimakkaat kädet meitä auttavat. Muu- 
ten olisimme kyllä hukassa. Mutta täysi työ 
hyvillä voimilla on, sillä paha houkuttelee vielä 
ihmislapsia pauloihinsa suurella viehätysvoi- 
malla . . . Kauvan kestää, ennenkuin ihmiskunta 
on lunastettu. 

— Nuo ovat pöyristyttäviä asioita. 
— Sentähden niitä ei pidä liiaksi ajatella. 

Ymmärrätte, etteivät tietäjät niistä mielellään 
puhu. Sen verran, minkä tässä nyt olemme 
niistä jutelleet, jaksamme kuitenkin hyvin 
sulattaa. Pitäkäämme vain mielessä, että Val- 
koinen Veljeskunta estää kaiken sen pahan 
tapahtumasta, mikä ei sopeudu karmaan. Se 
paha, mikä ihmiskuntaa kohtaa, on kyllä samalla 
ihmiskunnan karmassa. Meidän oma tehtä- 
vämme ihmisinä on muuttaa karmaamme luo- 
malla parempaa tulevaisuutta ihmiskunnalle. 
Nykyhetki on meidän omamme tulevaisuuteen 
nähden, vaikkakin se on karmamme ja kohta- 
lomme taaksepäin katsoen. Kylväkäämme nisuja 
nyt, niin emme vastaisuudessa niitä ohdakkeita. 
1927:125—128, 

J. R. Hannula on lähettänyt toimitukselle 
asiallisen ja valaisevan vastauksen erääseen 
viime Ruusu-Ristissä olleeseen kirjeeseen, joka 
koski mustan maagikon kohtaloa, ja J. R. H:n 
vastaus luetaan »Kirjeitä toimitukselle» osas- 
tossa. Eräs toinen ystävä ja ruusuristiläinen, 
J. P. Raumalta kirjoittaa minulle kirjeessä seu- 
raavaa: 

«... tekisi mieleni mainita, että saksalaisessa 
T h e o s o p h i e -julkaisussa on viime vuoden 
4:nnessä vihossa Frans Hartmannin kirjoitus 
»Radsha jooga, hatha jooga ja tantrika». Siinä 
käsitellään samaa kysymystä (mustista maagi- 
koista) ja kirjoittaja asettuu ymmärtääkseni 
Teidän kannallenne. Jäljennän tähän muuta- 
mia otteita: 

... ja lankeeminen tähän (mustaan magiaani 
on suurin onnettomuus, mikä voi ihmistä koh- 
data, koska hän sen kautta irroittaa itsensä 
ainoasta todellisesta olemuksesta (Jumalasta) ja 
sen kautta kadottaa kuolemattomuutensa.. . 
Musta magia sitä vastoin on jumalallisten voi- 
main alentamista ja alasvetämistä personallisen, 
katoavaisen itsen palvelukseen, jonka kautta 
sielu itse alentuu, eläimellistyy ja kadottaa 
jumalallisen itsetietoisuutensa ... Ja se (hatha 
jooga) johdattaa mustan magian tielle, jonka 
täytyy päättyä henkisen yksilöllisyyden kadot- 
tamiseen . .. Valosta eristettynä hän elää var- 
jona varjojen keskellä. Jumalan, kuolematto- 
man minänsä hylkäämänä, jonka hän itse on 
hylännyt ja joka ei enää ole hänen minuu- 
tensa .....    1927:218—219. 

[*H. P. B. sanoo art M a h a a t m a t  ja 
t s h e e l a t :  ..Mahaatma on henkilö, joka erikoi-
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sen koulutuksen ja kasvatuksen avulla on 
kehittänyt itsessään ne korkeammat kyvyt ja 
saavuttanut sen henkisen tiedon, johon tavalli- 
nen ihmiskunta pääsee vasta läpikäytyään luke- 
mattomia jälleensyntymissarjoja kosmillisen 
kehitysprosessin kestäessä, — edellyttäen tie- 
tysti, etteivät sillä välin kulje luonnon tarkoi- 
tuksen vastaiseen suuntaan, siten aikaansaaden 
oman tyhjäksitulemisensa.» 

Tämän johdosta huomauttaa P. E.]: 
Varteen otettava lausunto, kun ajattelee 

äskeistä polemiikkia mustan maagikon kohta- 
losta. Mad. Blavatskyn käyttämä sana on 
a n n i h i l a t i o n .    1927:334 muist. 

V i e l ä k i n  m u s t a n  m a a g i k o n  koh- 
t a l o s t a .  

Toim. huom. Joskin monaadi alkaa vael- 
luksensa uudestaan, alusta, täytyy ajatella, että 
uusi kehityskierros ottaa huomioon kaiken sen 
hyvän, minkä monaadi ennen on oppinut. Paha 
yksin ei ylety monaadiin^ mutta hyvä on jättä- 
nyt jälkensä, oli jäljet kuinka heikot tahansa. 
Heikot ne tietysti ovat, koska monaadin inhi- 
millisellä asteella minätajunta ei kestänyt pahan 
kiusauksissa. Joka tapauksessa vanha kokemus- 
sarja jouduttaa ja epäilemättä helpottaa uutta 
kehityskulkua.    1929:263, 

H. P. Blavatsky maagillisella tahdollaan ks 
apportti 1929:314, 

Kys. Onko Jeesus tai Te itse koskaan käy- 
nyt läpi mustan maagikon astetta? En voi ym- 
märtää miten toinen onnistuu ja toinen epä- 
onnistuu, mistä toiset saavat voimaa seisomaan 
siinä, missä toiset lankeavat. 

Vast. Atlantiksella kaikki lankesimme mus- 
taan syntiin, ei yhdellä kertaa, vaan miljoonien 
vuosien kuluessa. Älynsä puolesta vähemmän 
kehittyneet eivät osanneet mennä pahaan yhtä 
syvälle kuin älykkäämmät. Toista taas oli van- 
hempien sielujen, esim. Jeesuksen, joissa kor- 
keampi järki jo oli hereillä: he saattoivat voit- 
taa pahan kiusaukset. Kokemuksen koulu on 
meidän suuri opettajamme, mutta kun olemme 
saavuttaneet inhimillis-siveellisen asteen, kyvyn 
erottaa hyvä pahasta ja moraalisen vastuun tun- 
teen, silloin meidän ei tarvitse enää »kaikkea 
kokea», vaan voimme ottaa oppia toistemmekin 
kokemuksista. Alkuperäinen »syntiinlankee- 
muksemme» Lemurialla ja Atlantiksella tapah- 
tui juuri sentähden, ettemme vielä tunteneet 
itseämme siveellisesti vastuunalaisiksi, vaan 
olimme kuin lapset tai perhoset, Alemman älyn 
kehittyessä kehittyi sitten myös ilkeys, häijyys, 
julmuus, kun annoimme mustien maagikkojen 
liiaksi houkutella ja vietellä itseämme. Ketä 
nuo muualta tulleet mustat olivat, se on toinen 
historia.   1929:440, 

ks psykologia 1929:440, 
Kys. Onko »mustan maagikon» kohtalo 

»etappi» tiellä? Ovatko Valkoiset Veljet kau- 
kaisessa menneisyydessä käyneet senkin koke- 
mussarjan läpi? On mahdoton ymmärtää, että 
toinen sortuu siinä, mistä toinen selviytyy voit- 
tajana, ellei edellytä, että toinen on todella van- 
hempi ja siitä syystä viisaampi ja kokeneempi. 

Vast. Mustan maagikon kohtalo ei ole vält- 
tämätön, mutta kyllä mustan magian tuntemi- 
nen   ja   mustien   maagikkojen   ymmärtäminen. 
 

Jos esim. maassa on vääriä rahoja paljon liik- 
keellä, täytyy jokaisen niitä tuntea, mutta ei 
hänen silti tarvitse langeta kiusaukseen niitä 
käyttää! Päinvastoin niiden tunteminen on tar- 
peen, jotta voisi niitä välttää. Rehellinen ihmi- 
nen niitä luonnostaan kammoo.   1930:80, 

Vaikka otaksuisimme, että Venäjällä nyt ovat 
jälleensyntyneet jotkut atlantilaiset mustat 
maagikot tai ks tuhatvuotinen 1930:138, 

Auttamisessa on magiaa — samassa määrin 
kuin siinä on rakkautta, ks auttaminen 1930: 
226—227, 

Europpa oli heistä materialistisuudessaan ks 
Mestari 1931:109—110, 

M a a g i l l i s t e n  t a s o j e n  v a a r a t .  1931: 
157—161, 

ks Mooses 1931:329, 
hänellä oli selvät käsitteet, magiasta ks Goethe 

1932:70—71, 
T i e t e e n    m a g i a a .    1934:70. 
Magic Island (Taikojen saari) kirj Seabrook 

ks tätä 1930:54. 
Magna est veritas et praevalebit. 
»totuus on suuri ja pääsee voitolle», ks Palo- 

maa 1906:61—63. 
Magnetismi 
ks psykometria 1906:94, 
magnetista vetovoimaa ks opettaja 1912:309 

—311. 
Magus, magos 
on juuri tietäjä siinä korkeassa merkityksessä, 

josta tässä olemme puhuneet. Se on johtunut 
persialaisesta m a g h sanasta, joka vastaa sans- 
kritinkielistä maha ja merkitsee suuri (»mah- 
tava»). Magus on siis merkitykseltään sama 
kuin sanskritin mahaatmaa, suuri, sielu, mes - 
tari.   ks Tietäjä 1908:7—9. 

Mahaaraadsha ks Merkit taivaalla  1910:79. 
Mahaatma ks myös mestari, adepti 
ks Tietäjä 1908:8—9, 
Se edellytys, että mahatma (= mestari) ei 

voisi erehtyä, on väärä. Ei mahatmalla voi olla 
muistissaan kaikkia maailman nimiä enemmän 
kuin toisillakaan ihmisillä, sillä mahatma elää 
fyysillisessä ruumiissa, vaikka hän henkisesti 
on verrattoman pitkälle kehittynyt ihminen, ks 
Geijerstam 1911:81, 

M a h a a t m a t  ja t s h e e l a t ,  kirj. H. P. B. 
suom. P. E. 1927:333—336. 

Mahtava 
mahtava keino ks paha 1906:188—187, 
»Mahtava on rukouksen voima ja voittamaton 

on rakkauden luottamus!»  ks Tietäjä  1916:1—2, 
Mahtavat ajatusvirrat ovat liikkeellä ja tem- 

paavat pyörteisiinsä ihmisen sielun, ks ajatus 
1916:386—387, 

mahtava jumalolento lähestyisi maanpiiriä, 
ks Kristus 1917:441—442. 

ks Messias 1926:73—74. 
Mahti ei mahu maan rakohon. ks Päämajassa 

1911:24—32. 
Maitland, Edward ks veri 1925:52. 
Maitreeja Buddha, kirj H. P. B. suom. P. E. 

1924:41, ks R-R 1926:68—71. 
Majakka-looshi  1912:103, 304—3C5. 
Majesteetti,   majesteettius  jne 
ks Kristuksen syntymä 1907:257, 
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kuinka majesteetillinen asia on kuolema ks 
uskonto  1909:73—79, 

ks kehitys 1909:106, opettaja 1911:249. 
majesteetillisen mahtavana ks iankaikkinen 

1911:352, 
tunne kuoleman majesteetista — — —  Kuo- 

lema on tosiaan personallisen elämän majestee- 
tillista ja juhlallisin hetki ks Humu, Martti 
1915:314—316, 

Nyt Jumalan rakkaus pyrkii ilmentämään 
pyhää majesteettiaan ks Kristus  1917:441—442, 

ks aika  1920:2—3, 
Sanat eivät kykene kuvaamaan Jumalan 

majesteettia ks anteeksianto 1923:85—86, 
ks Merikanto, Oskar 1924:84—85, 
maailmanjärki — — — me, pienet ja heikot 

ihmiset, olemme osallisia hänen majesteettiu- 
destaan. ks Teosofian joulusanoma 1925:371— 
374. 

Makara, intialainen eläinradan merkki ks 
Merkit  taivaalla  1910:79. 

Makrokosmos,  mikrokosmos 
» M a k r o k o s m o k s e n  s i n e t t t i » .  Mui- 

naisten germaanien salaisen viisauden mukaan. 
1924:359, 373—376, 

Makrokosmos oli yhtenäinen kokonaisuus eikä 
mitään voinut siinä tapahtua ilman kauaskan- 
tavia vaikutuksia,  ks murroskausi 1927:214—218. 

Mutta jos maailma on makrokosmos, on ihmi- 
nen puolestaan mikrokosmos, kuten vanhat 
sanoivat, pienoiskuva maailmasta sekä henki- 
sesti että sisäisesti katsoen. [*ote]  1928:40, 

Taiteen kauneus, tieteellisten tutkimusten 
todenmukaisuus ja uskonnollinen hartaus avaa- 
vat meille ikkunoita makrokosmokseen, ks 
astraali 1930:204. 

Makroprosopos, Jumalan kasvot, »Suuret kas- 
vot» 

ks kolminaisuus 1930:41—42, 
Hän on myös »Suuret Kasvot», Makroprosoo- 

pos, ja välistä Aadam, ks Jouluyö 1931:337—339. 
»Maksat kun muistat.» ks tajunta 1915:53—54. 
Maksimoff,   amiraali  ks  Suomi  1917:155—157. 
Maim, rouva 1915:319. 
Malmöstä Tukholmaan.  1933:245—247. 
Mammona, ks myös raha 
Mitä siis on mammonan, mitä Jumalanpalve- 

lus? — — — Mammona on vanha elämänkäsi- 
tys, Jumala on Jeesuksen opettama uusi. ks 
Uusi elämä.   1908:322—324, 

Kuinka olisi sovitettava mammonan ja kor- 
keimman ihanteen kaksi äärimmäistä vasta- 
kohtaa?   ks ihanne 1909:69, 

Ehkä sekin vaikuttaa, ettei meillä ole maail- 
man mammona niin nöyrästi palveluksessamme 
kuin ulkomaalaisilla yleensä näyttää olevan, ks 
H. P. B. 1910:176, 

ei voi palvella kahta herraa, jumalaa ja mam- 
monaa ks henki 1910:227—228, 

Älkää myykö itseänne mammonalle, sillä ei 
kenkään voi palvella kahta herraa, ks nuoriso 
1912:454—456, 

ks P. E. XII Kalevalan Avain 1916:302—303, 
jos mammonaa kumarretaan, joutuu Jumala 

orjaksi, oli »tarkotus» kuinka hyvä. ks teosofia 
art T. S:n työ ja 1916:343, 

Tämmöisenä aikana ihminen helposti unohtaa 
Jumalansa ja joutuu mammonan orjaksi:   »hel- 
 

posti», sentähden että se tapahtuu hänen itsensä 
huomaamatta, ks ajatus 1916:386—387, 

Jos voisin, kulkisin mielelläni fyysillisestikin 
jokaisessa looshissa ja jokaisen yksityisen teo- 
sofin luona. Lämpimästi kaikkia rakastan, sydä- 
mellisesti tahtoisin jokaisen kättä puristaa ja 
jokaista silmiin katsoa rohkaistakseni, lohdut- 
taakseni, voimaa antaakseni. Jokaiselle tahtoi- 
sin puhua siitä ihanasta ja ihmeellisestä uskosta, 
mikä meillä teosofeilla voi ja pitää olla. Olem- 
mehan vuosia sitten tienneet, että maailmalle 
tulisi vaikea aika, ja koska aavistuksemme on 
toteen käynyt, käy varmasti toteen myös se 
uskomme, että yön jälkeen koittaa päivä entistä 
kirkkaampi. Mutta huolimatta näistä ulkonai- 
sista, haihtuvista ja muuttuvista seikoista, on 
meidän uskomme ja elämänymmärryksemme 
omiansa säilyttämään meissä koskemattoman 
pyhänä ja puhtaana sen sisäisen temppelin, jossa 
autuutemme ja rauhamme asuu. 

Jos te, sisareni ja veljeni, tekisitte niinkuin 
minä soisin, niin te pitäisitte ajatuksenne kau- 
kana maailman mammonasta, suorittaen uskolli- 
sesti työnne ja velvollisuutenne, mutta antaen 
vapaat ajatuksenne teosofialle ja kaikelle yle- 
välle ja hyvälle. Ja jos teidän työnne läheltä 
koskettelee mammonaa, jos te esim. olosuhtei- 
den kautta ansaitsette enemmän rahaa kuin 
muulloin, älkää kiinnittäkö sydäntänne rahoi- 
hin, vaan ajatelkaa, että lisääntyvillä varoil- 
lanne tahdotte palvella Jumalan valtakuntaa, 
ei itseänne. Jos taas teidän elämänne vastai- 
seen suuntaan on mammonan vaikutuksen alai- 
nen, jos te olette köyhempi kuin ennen, jos tei- 
dän on vaikeampi toimeen tulla, muistakaa sil- 
loin, että olette mukana luomassa uutta aikaa 
ja että kuulutte niihin voimakkaihin, jotka saa- 
vat tuntea uuden synnytystuskia. Älkää luulko, 
että hyvät ihmiset ovat tuskilta säästetyt! Kau- 
kana siitä. Mestareista lähtien otamme tuskiin 
osaa ja kannamme taakkoja. Konsti ei ole siinä. 
Konsti on siinä, että tuskien keskellä osaamme 
olla  iloisia ja  maltillisia. 

Jos uskaltaisin puhua Mestarein puolesta, 
sanoisin: olkaamme kaikki uskolliset heidän 
työlleen! Tehkäämme teosofian puolesta mitä 
voimme, suorittakaamme täsmällisesti teosofiset 
velvollisuutemme, avustakaamme sitä teosofista 
työtä, jota tehdään, älkäämme unohtako kirjoja 
ostaa ja lehtiä tilata, muistakaamme myös niitä 
lukea! Tämä ei ole yhdentekevää. Emme vielä 
näe uskomme ja uskollisuutemme hedelmää, 
mutta tietäkäämme. että tulee aika, jolloin 
omatuntomme meitä kiittää siitä, että olimme 
vähässä uskolliset.   1916:387—388, 

»mammona aatteen palvelukseen»! ks kirja- 
paino 1916:430, 

mammonan palvelukseen ks Kristus ja teos. 
liike  1922:39—40, 

mammonan pauloista, ks Valon ja 1922:104 
—105, 

Silloin olisimme myös saavuttaneet vallan 
mammonan yli niin, että kultaa ei koskaan olisi 
puuttunut, kun hyvää ja kaunista olisimme yrit- 
täneet,   ks H. P. B. 1926:100—101, 

Mammona on tehtävä hengen palvelijaksi, me 
emme saa sitä palvella,  ks raha 1929:145, 

mammonan herraksi ks jättiläinen 1929:147, 
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Mutta jos lähestymme rahaa rakkaudella, pal- 

velee mammona Jumalaa,   ks raha 1929:319, 
Pyhä F r a n s i s k u s  ja mammona, art 

julk  Ihmisyyden  uskonnossa   1930:369—379, 
Kulta mammonan edustajana ks veri 1931:67. 
palvotaan mammonaa ks Temppeliseura 1931: 

250. 
Manas 
manas on j ä r k i ,  y m m ä r r y s ,  a j a t e ks 

Kaita tie 1907:59 muist—61, 
Rotujen historian kannalta — — — viides 

kehittää ymmärrystä (manasta) ks tahto art 
Mitä on  1907:196—197, 

Tietäjän — — — viides vuosi, siis sen 
»manas-, eli älyvuosi ks Tietäjä 1909:4—5, 

Alempi manas on itse vuosituhansien tulos, 
siksipä sen voittaminen ei tapahdu päivässä, ks 
hyvä   1913:258, 

älyn (manaksen taso) ks Sai. 0:n »Maailman- 
synty,   1914:57—59, 

Ihmisellä tarkotan — — — olentoa, jonka toi- 
mivana prinsiippinä on m a n a s  sen kaksinai- 
suudessa,   ks Kristus ja Logos 1919:150—151, 

P. E. muistutti meitä siitä, miten olemme 
Ruusu-Ristin historiassa analogisesti ottaneet 
vertauskuviksi ihmisen eri prinsiipit. Ensim- 
mäinen elinvuotemme 1920—21 edusti luonnolli- 
sesti fyysillistä ruumista, koska seura silloin 
sai muodon näkyväisessä maailmassa, toinen 
eetteriruumista, kolmas astraalista prinsiippiä 
j.n.e, aina korkeimpiin prinsiippeihin saakka. 
Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että Ruusu- 
Risti olisi saanut alkunsa 1920 esiintyessään 
ensimmäistä kertaa näkyväisesti. Kyllä sillä oli 
korkeimmat prinsiippinsä, Aatmansa, Buddhinsa 
ja Manaksensa näkymättömässä maailmassa jo 
ennen sitä. Mutta kehitykseen nähden fyysilli- 
sessä maailmassa tämä jako pitää paikkansa. 
Koska prinsiippejä on seitsemän ja nyt vie- 
tämme Ruusu-Ristin kahdettatoista vuosi- 
kokousta elämme siis toisessa seitsenjaksossa ja 
olemme siinä saavuttaneet viidennen prinsiipin, 
korkeampaan minään kuuluvan Manaksen, jär- 
jen. Nyt elämme siis keskellä tämän prinsiipin 
edustamaa elämää. Johtaja kuvasi sitten, mitä 
tällaiseen  elämään sisältyi: 

»Olemme saaneet syksystä lähtien kysyä, onko 
työmme iäistä laatua, onko se hengen maail- 
masta kotoisin. Saamme näyttää, olemmeko 
iankaikkisia, jälleensyntyviä olentoja, joiden 
järki on luova ja voimakas. Ajatelkaamme het- 
ken tätä korkeampaa minää. Ihmisessä on kor- 
keampi minä se, joka ei horju, johon ei vaikuta 
sairaudet eikä terveydet, ei kohtalon iskut eikä 
kohtalon syleilyt. Siihen ei vaikuta järkyttä- 
västi elämä eikä kuolema. Meidän korkeampi 
minämme on ikuinen vaeltaja, joka kulkee elä- 
mästä toiseen, joka kiitollisena ottaa vastaan 
auringon paisteen, mutta joka ei horjahda, kun 
elämän myrskyt riehuvat. Hän katselee kuin 
ylhäältä näitä kaikkia tapahtumia elämän näyt- 
tämöllä. Hän on tänään »onnellinen», huomenna 
»onneton». Hän on tänään »terve», huomenna 
>sairas». Tänään hän on »elävä», huomenna 
»kuollut». Mutta häntä ei mikään horjuta. Hän 
on täynnä samaa rauhaa, samaa autuutta, samaa 
kiitollisuutta ja samaa iloa. Mitä tahansa hänelle 
Herran kädestä tuleekaan, siitä hän kiittää. Hän 
on  aivan kuin  kallio   merenaaltojen   keskellä. 
 

Hän on valo, joka loistaa, mutta joka on itse 
niin suojattu, ettei mikään voi sitä sammuttaa. 
Eläessämme siis Ruusu-Ristissä tätä viidettä 
prinsiippiä kysytään nyt ‘meiltäkin, olemmeko 
seurana niin voimakas, niin järkevä, niin tasai- 
nen, niin elinvoimainen, niin luova, että uskal- 
lamme ottaa päällemme elämän kaikki vaikeu- 
det. Vasta sitten kun seisomme täynnä elämää 
keskellä kuolemaa, vasta silloin olemme osan- 
neet realisoida korkeampaa, kuolematonta mi- 
nää, joka on tosi olemuksemme. Sentähden 
muistutan teitä kaikkia nyt siitä, että tätä vuosi- 
kokousta vietämme korkeamman minämme itse- 
tietoisuuden ja rauhan merkeissä. Se on sitä 
sisäistä rauhaa ja itsetietoista tyyneyttä, nöy- 
rää ja kiitollista, joka siunaa kaikkia eläviä 
olentoja tasapuolisesti ja puolueettomasti. Se ei 
odota mitään muuta, kuin mitä karma sille 
antaa. Se toivoo, että jumalallinen rakkaus, 
kaitselmuksen kuvaamaton kauneus ja armo on 
aina sen ympärillä. Elämä on suuri seikkailu. 
Emme koskaan tiedä, mitä voi tapahtua. Sitä 
emme tiedä, mutta me tiedämme, että aina 
saamme toivoa mitä onnellisinta, mitä kau- 
neinta, mitä ihmeellisintä. Onko yksikään 
meistä elänyt tässä näkyväisessä maailmassa 
ilman, että olisi kokenut ihmeitä? Jokainen 
ihminen on saanut kokea jotakin kaunista. 
Emme ole tarvinneet pelätä mitään kohtalon 
iskuja, sillä eivät meitä sellaiset iskut järkytä 
silloin, kun elämme korkeammassa minäs- 
sämme. Meissä vallitsee se rauha, joka ei ole 
tästä maailmasta, vaan jonka antaa meille se, 
joka kerran ilmestyen Jeesus Kristuksessa vaelsi 
maan päällä ihmisen hahmossa. Se on kosmilli- 
nen Kristus, jossa kaikki elämme, liikumme ja 
toimimme.» 

Tämän innoittavan puheen jälkeen lauloi 
kuoro ja sitten johtaja lausui avaussanat: 

»Rakkaat ystävät läheltä ja kaukaa. Rakkaat 
ystävät näkyväisessä ja näkymättömässä maail- 
massa. Käymme viettämään Ruusu-Ristin kah- 
dettatoista vuosikokousta ja minun tehtäväni 
on julistaa se avatuksi. Minä julistan siis tämän 
kahdennentoista vuosikokouksen Ruusu-Ristin 
korkeiden suojelijain, Valkoisen Veljeskunnan 
ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
nimeen avatuksi.» [*ote vuosikokousselostuk- 
sesta  kirj  Eino Krohn]   1932:111—112, 

onhan meissä manas varsinaisesti ajattelun 
prinsiippi — —— ellei meissä ole herännyt 
totuutta etsivä manas ks buddhi 1933:172—173, 

Manas ja buddhi ovat silloin ikäänkuin hänen 
aurassaan; järki on hänen o m i n a i s u u -  
t e n s a ,  se ei ole hänen syvin olemuksensa, ks 
henki 1934:178. 

Manen, Johan van 1905:91, 92, 1906:245. 
Manikealaisuus 
manikealaista kristittyjä ks Fransiskus 1909: 

335, 
ks kristinusko art Pahan arvotus 1910:286, 
Neljännellä vuosisadalla j.Kr. syntyi Espan- 
jassa lahko, jonka perustaja oli manikealaisuu- 
teen taipuva rikas, sivistynyt ja elämässään 
ankaran askeettinen Priscillianus. Saragossan 
kirkolliskokous (380) julisti lahkon pannaan ja 
keisari Maximus käytti lahkolaisia tutkittaessa 
kidutusta ja mestatti Priscillianuksen ynnä 
muutamia hänen kannattajiaan,   Toursin piispa
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Martinus riensi sanoutumaan irti kirkollisesta 
yhteydestä kaikkien piispojen kanssa, jotka oli- 
vat hyväksyneet kuolemantuomiot, ja saikin 
aikaan, että keisari lakkautti sotilaalliset toi- 
menpiteet lahkoa vastaan. 1921:209 muist., 
M a n i k e i s m i   1933:305—306. 
Mankalan  koski ks teollisuus 1919:162—163. 
Mann, W. W. 1912:499. 
Manninen,  Mimmi  1924:239,  278, 
Manoomajakoosha   ks  Sairas   sielu   1926:228— 
232. 

Manu, Manun lait 
korkea henkinen johtaja — Manu — valitsee 

vanhan paraimmat ainekset ks juurirodut 1906: 
90, Agni 1908:27, 

muutti korkea Mestari, Manu, asumattomaan 
paikkaan ks lapsi  1910:47—48, 

Manu sanoo ks ravinto 1912:205, 
Manun laista ks hinduismi 1927:246—248, 

•1932:139. 
Manvantara 
Maaketju on neljännen manvantaransa nel- 

jännessä pyörässä, mutta Venusketju on jo vii- 
dennen manvantaransa seitsemännessä pyö- 
rässä. (Kts. näiden nimien merkitys Sai. Sana- 
kirjasta ja »Salainen Oppi» ynnä muita kirjo- 
tuksia.)   ks Venus 1906:142, 

ks eläin 1907:202, 
Manvantarasta ja Apollonioksesta voit lukea 

salatieteilijän sanakirjasta, ks lapsi 1909:200, 
nykyisen manvantaran lopulla, ks kuuketju 

1909:301. 
P. E. XII Enkelein 1912:496, 
Toiminnan päivät — manvantarat — ja levon 

yöt — pralaajat — vaihtelevat niin iäisyydessä 
kuin ajassa. — — — Ja joka manvantarassa 
tyhjentyvät edellisen seuraukset ja syntyvät 
syyt uuteen — joka on karma. — — — Manvan- 
tarassa tapahtuu kehitys 7:ssä n.k. kierroksessa, 
joista kukin on kiertokulku 7:n planeetan ym- 
päri, ks Salaisen 0:n »Maailmansynty» 1914: 
58—59. 

ks Kristus ja Logos 1919:150—151, 
Jokaisella kaudella on oma ohjelmansa, kehi- 

tyksen päämääränsä ja täydellisyyden mittansa, 
ja kussakin manvantarassa on yksi luonnon val- 
takunta, joka on kutsuttu tavoittelemaan tuota 
päämäärää. Nykyisessä ks Valon ja 1922:103— 
105. 

Manziarly,  Irma von  1913:260, 359. 
Marabutien  salaiset voimat.   1907:50—51. 
Maria 
ks neitsyt 1908:250, raamattu 1911:18—20, Jee- 

sus 1921:65—67, 
Evasta Mariaksi ja sitten synnyttää Kristus- 

lapsen ks nainen 1926:303. 
Marie: »Tidehvarfvens mysterier eller den 

hemliga läran i alla religioner», ks jumala 
1909:107—108. 

Marie Antoinette ks Cagliostro  1916:7—14. 
Marjatan  rengas 
Juhannuksena, kesäkuun 21—24 p:nä, vietet- 

tiin sangen onnistunut Suomen T. S:n seitsemäs 
vuosikokous. Vaikka osanotto oli hiukan pie- 
nempi kuin viime vuonna — jäseniä oli nyt 
läsnä 165, — oli sopusointuinen, iloinen ja toive- 
hikas   tunnelma   ainakin   yhtä  voimakas  kuin 
 

edellisessä kokouksessa. Virallinen kokous oli 
verrattain lyhyt, entinen ylisihteeri valittiin 
yksimielisesti uudelleen j.n.e., mutta sitä vas- 
toin oli pitkiä ja mieltäkiinnittäviä epäviralli- 
sia keskusteluja tärkeistä teosofisista kysymyk- 
sistä: neljästä päivästä ei jäänyt muita loma- 
hetkiä kuin ruoka-ajat. Niinpä keskusteltiin 
looshityöstä ja päätettiin julkaista Tietäjässä 
kysymystä monipuolisesti valaiseva alustus (kts. 
tätä samaa numeroa). Toisena keskusteluaiheena 
oli vastaperustetun Blavatsky-kirjaston laajen- 
taminen ja käyttäminen, ja senkin keskustelun 
mieltäkiinnittävä Adyar-kirjastoa koskeva alus- 
tus tulee julkaistavaksi Tietäjässä. Kolmantena 
keskustelukysymyksenä oli oman pankin perus- 
taminen ja sen keskustelun tuloksista teen sel- 
koa jossain tulevassa Tietäjän numerossa. Erit- 
täin huomattavana numerona vuosikokouksen 
juhlapuolen ohjelmassa oli Maurice Maeter- 
linckin mystillisen näytelmän »Sisar Beatricen» 
esittäminen. Näytelmän sisältö on itsessään 
ylevän kaunis, asettaen eksoteerisesti taivaalli- 
sen ja maallisen rakkauden rinnatusten ja eso- 
teerisesti näyttäen, mikä suurenmoinen merki- 
tys maallisella elämällä on ihmisen taivaissa 
elävälle korkeammalle minälle. Mutta kappa- 
leen menestys, esitettynä Tuonenkylän temp- 
pelisalissa perin vaatimattomine näyttämölle- 
panoineen. oli suureksi osaksi luettava näytteli- 
jöiden ansioksi. Päärooleissa esiintyivät tunne- 
tut taiteilijamme ja heidän johdollaan suoriu- 
tuivat innokkaat amatöörit erinomaisesti sivu- 
tehtävistä. Kaikissa teosofisissa katsojissa heräsi 
varma vakaumus siitä, ettei tämä ollut viimei- 
nen kerta, jolloin teosofisia aatteita esitetään 
näyttämöllä, vaan että se päinvastoin oli lu- 
paava alku. Vuosikokouksen koko juhlapuoli 
oli harvinaisen ehyt ja taiteellisesti korkealuok- 
kainen, sen kun suorittivat etevät taiteilija- 
teosofit. Tähän on myös luettava kerrassaan 
juhlallinen ja mieltäylentävä Idän Tähden 
iltama, johon vuosikokous päättyi. 

Kohta vuosikokouksen päätyttyä alkoivat 
kesäkurssit, joihin osanotto tänä vuonna niin- 
ikään oli pienempi kuin viime vuonna. Siitä 
huolimatta saatan pitää niitä onnistuneina, sillä 
jäähyväiskokouksessa miltei kaikki osanottajat 
kiitollisin sanoin puhuivat siitä, mitä olivat 
kokeneet ja oppineet. Olivatpahan kuulleetkin 
monenlaatuisia esitelmiä: milloin taiteen syvälli- 
sestä ymmärtämisestä, milloin intialaisten tai 
kreikkalaisten eeposten runollisesta mystiikasta, 
milloin perheestä ja kodista, milloin sielu- ja 
järkielämän filosofisesta erittelemisestä. Loisto- 
kohdan esitelmien pitkässä sarjassa muodosti- 
vat neiti H. J:n ‘) kaksi luentoa teosofiasta ja 
kasvatuksesta; varsinkin toinen, jossa puhuja 
toi esille kokemuksiaan lasten opettajattarena, 
sai liikuttavilla kuvauksillaan koululasten elä- 
mästä kaikkien kuulijain sydämet sulamaan. 
Molemmat nämä esitelmät julaistaan Tietäjässä, 
ensimäinen tässä numerossa. 

Neiti J:n esitelmien johdosta syntyi aivan 
kuin itsestään M a r j a t a n  r e n g a s .  Näkyi, 
että tämän liiton esihistoria jo oli kirjotettuna 
näkymättömässä maailmassa, koska sen synty 
fyysilliseen maailmaan jokaisen mielestä tuntui 
aivan luonnolliselta asialta.    Marjatan renkaan 
 

1)   [*Helmi Jalovaara] 
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tarkotus on liittää yhteen kaikki ne teosofit ja 
muut, jotka mietiskelyllä ja toiminnalla tahto- 
vat tehdä työtä Suomen tulevaisuuden puolesta. 
Kaikki työ käy rakkauden ja sopusoinnun, toi- 
sin sanoen »naisellisen prinsipin» merkissä. 
Marjatan renkaaseen sulautuu sentähden nais- 
liittojen työ, ja Tietäjän »Naisten osasto» käy 
tästedes »Marjatan renkaan» nimellä. Toisessa 
paikassa lehteämme puhutaan enemmän ren- 
kaasta, mutta vasta jossain tulevassa numerossa 
tehdään tarkemmin selvää renkaan työstä ja 
siihen  liittymisestä.    1914:256—268, 
M a r j a t a n  rengas, kirj. H. J. 1914:310, 
M a r j a t a n  r e n g a s o n  mietiskely- ja toi- 
mintaliitto, joka perustettiin teosofisilla kesä- 
kursseilla tänä vuonna. Sen tarkotuksena on 
koota teosofiset voimat työhön Suomen kansan 
tulevaisuuden puolesta niitä polkuja pitkin. 
joita on viitotettu »Suomen kansallishaltiansa» 
y.m. Kesäkursseilla muodostui myös Marjatan 
renkaan ensimäisenä alaosastona O p e t t a -  
jain rengas, jonka jäsenet lupautuvat las- 
ten kasvatuksessa pitämään silmällä lasten 
luonteenkin kehitystä, etsimällä heidän sielus- 
taan jumalallista henkeä. Marjatan renkaan 
tehtävistä vastedes  enemmän.  E.   1914:310—311, 

MARJATAN RENGAS. 

Ä i d i l l i s y y s .  On sanottu, että tuleva 
sivistys on käyvä naisen merkissä ja että äidil- 
listen voimain pitää sitä varten herätä sekä 
naisten että miesten sieluissa. 

Niin totta kuin tämä onkin, saattaa asiaa hel- 
posti käsittää väärin, jos. ei ymmärrys tunge 
pintaa syvemmälle. Kun vielä sanotaan, että 
tämän äidillisyyden voiman tulee luonnollisesti 
ensin herätä naisissa, koska miehet kylmän jär- 
kevän luontonsa kautta ovat siitä kauempana, 
saattaa joku nainen heltyen ajatella: »ah, äidil- 
lisyyden suloinen voima lohduttaa, rohkaisee, 
nostaa!» ja samalla hän saattaa kuvitella rohkai- 
sevansa miehiä suloisella katseellaan, silittä- 
vänsä heidän tukkaansa, hiljaa painavansa hei- 
dän päätänsä naisen hellää povea vastaan. Ja 
miksei joku mies samaan suuntaan voisi kuvi- 
tella äidillisen eli isällisen voiman säteilevän 
ulos itsestään pimeydessä harhailevia naisia 
kohtaan? 

Sanon vain, että saattaa näin olla. En tahtoisi 
uskoa ketään näin pintapuoliseksi. Sillä vaikka 
nuo tunteet hetkellisen inspiratsionin jalosta- 
mina näyttävät yleviltä ja kauniilta, eivät ne 
semmoisina kestä todellisen elämän kiiras- 
tulessa. Niihin on näet sekotettu pieni vaaralli- 
nen vihollinen, joka aina väijyy ihmistä tuntei- 
den maailmassa: Sukupuolihimo. Ja vaikka tar- 
ketukseni ei suinkaan ole panetella sukuviettiä, 
joka omalla paikallaan on varsin mainio luon- 
nonvoima, sanon vain, että missä sillä ei ole 
tekemistä, siihen sitä ei pidä päästää; se on 
tulen kaltainen siinäkin suhteessa, että se on 
hyvä palvelija, mutta huono isäntä talossa. 

Ajatelkaamme nyt äitiä! Mikä se on hänessä, 
joka ennen kaikkea herättää meidän kunnioi- 
tustamme ja luottamustamme? Mikä sen tekee, 
että poika hiipii emonsa luo kertomaan hänelle 
syntinsä ja hairahduksensa, avaamaan hänelle 
sydämensä?     Sekö,    että   äiti    hyväilee   häntä, 
 

silittää hänen tukkaansa ja vaivuttaa hänen 
aistinsa petolliseen uneen? Pois se. Lapselle 
tuo keino tepsii, mutta nuorukainen tai mies 
etsii äidiltään ihan toista. Hän käypi emonsa 
aivankuin paraimman ystävänsä luo ainoastaan 
sentähden, että hän tietää siinä löytävänsä sydä- 
men, joka jo on v o i t t a n u t .  Hän kamppai- 
lee, hän lankee, hän suree — ja hän tietää, että 
äiti on voittanut... Koko äitiys on sielua ja 
sentähden sitä lähestytään sieluna. 

Luokaamme itsellemme oikea kuva äidistä! 
Hyväilyssä ilmenevä hellyys on paikallaan jos- 
kus ja joidenkuiden ihmisten suhteen, eikä hel- 
lyys silloin itsessään ole ulkonaista, vielä vä- 
hemmin aistillista laatua, vaan koko olemuksel- 
taan syvää, sisäistä henkeä ja puhtautta. Useim- 
miten sitä vastoin hyväilevää hellyyttä ei ollen- 
kaan tarvita. Poikaa samoin kuin tyttöä roh- 
kaisee ja puhdistaa äidin sanojen hellyys ja vii- 
saus ja ennen kaikkea äidin sisäinen sielullinen 
esimerkki. 

Ottakaamme varteen oikea kuva äidistä, jos 
soisimme, että meissä heräisi äidillinen elämän- 
voima! Ymmärtäkäämme, että äiti tai isä meissä 
herää ainoastaan sisäisen sydämen puhdistuksen 
kautta. Jos olemme sukuvietin orjia vaikka 
kuinka hienossa muodossa, emme ole todellisia 
äitejä emmekä isiä. Ainoastaan voittajalle anne- 
taan äidin rakkaudenkruunu.    E. 

I h a n n e n a i n e n .  Jos mies osaisi tutkia 
sisintä olemustaan, tekisi hän hämmästyttävän 
huomion. Himo-olemuksessaan hän kaipaa naista 
sukupuoliolentona, naista, joka hänelle antau- 
tuisi ja palvelisi kaikkia hänen himonsa oik- 
kuja, naista, johon hän saisi väsyä koska vain 
ja koska vain muuttaa toiseen. Älyolemukses- 
saan hän kaipaa naista naisena, naista, jonka 
antautuminen olisi niin viehättävän sielukasta 
ja puhdasta, että mieltymys häneen ei voisi lop- 
pua, naista, jota hän sydämestään tahtoisi kun- 
nioittaa lastensa äitinä. Mutta henkiolemukses- 
saan mieiS kaipaa naista ihmisenä, naista, jota 
hän sydämestään uskollisesti rakastaisi ja johon 
hän olisi kaikin puolin kiintynyt, itsetietoista 
naista, joka sulonsa on monin kerroin kartutta- 
nut voittamalla itsensä, naista, joka ei hänelle 
ollenkaan antautuisi, vaan lujan lempeällä 
kädellä  opettaisi miestäkin kieltämään itseään. 

E. 
Ihannemies. Yrittäisinkö tulkita, mitä 

naisen olemuksessa liikkuu? Nainen osaa kyllä 
tutkia itseään, mutta onko hän aina rehellinen 
itselleen? Himo-olemuksessaan nainen kaipaa 
miestä orjana, rikasta miestä, joka unohtaa kai- 
ken palvellakseen rakastettunsa päähänpistoja, 
miestä, johonka saisi kyllästyä ja jonka saisi 
vaihtaa toiseen rikkaampaan. Älyolemuksessaan 
nainen kaipaa miestä toverina, ahkeraa ja toi- 
meentulevaa miestä, jolle voisi itsensä ja elä- 
mänsä uskoa, uskollista miestä, jonka koko 
sydämensä kunnioituksella nainen tahtoisi 
nähdä lastensa isänä. Mutta henkiolemukses- 
saan nainen kaipaa miestä mestarina ja kunin- 
kaana, miestä, jonka voiman ja puhtauden 
edessä hän saisi rukoillen polvistua, miestä, 
jota hän ei unelmissaankaan tahtoisi omistaa, 
mutta jonka silmäys ja kädenkosketus nostaisi 
hänet naisellisesta alennustilastaan ylös inhi- 
millisen vapauden autuuteen.    E.  1914:410—412,
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M a r j a t a n  r e n g a s  s a l a t i e t e e l l i -  

sellä v e r t a u s k u v a n a ,  kirj. Aino 1914: 
412, 

lootustyö on olennainen piirre Marjatan ren- 
kaan tulevista kasvatustehtävistä ks P. E. VII 
1915:260—261, 

lausuttiin mielipiteitä Marjatan renkaan työstä 
ja tehtävästä. Paljon siinä selveni tämän tois- 
taiseksi näkyväisesti melkein olemattoman lii- 
ton suhteen, ks Runni.  1915:262, 

Ylisihteeri rupesi meille puhumaan. Hän ker- 
toi Marjatta-renkaan synnystä toisessa maail- 
massa, sen kehityksestä siellä ja lopuksi sen 
osittaisesta laskeutumisesta fyysilliseen maail- 
maan. Hän kertoi, kuinka Deevamme suuren 
suomalaissukuisen kansan hajottua kauan oli 
ollut kuin suruhuntuun verhottuna, mutta 
kuinka Hän vihdoin taas oli herännyt elämään 
ja alkanut miettiä valoisampaa tulevaisuutta 
kansalleen. Suuri oli jo henkimaailmassa 
joukko, joka hänellä oli apunaan ja paljon on 
jo fyysilliselläkin tasolla alkanut Hänen äänensä 
kuulua. Paljon ovat jo suuret isänmaanystävät 
Hänelle työtään uhranneet. Mutta nyt lähenee 
aika liittyä järjestettyyn työhön Hänen lippunsa 
alle ja ne yksilöt, jotka tahtovat Hänelle elä- 
mänsä antaa, ovat jo sillä halullaan osottaneet 
olevansa Marjatanrenkaan jäseniä. 

Onni täytti sydämemme Ylisihteeriä kuun- 
nellessamme ja hetken aikaa loisti Tie valoisana 
silmiemme edessä. Kiitollisina erosimme hä- 
nestä, jonka tiesimme kulkevan Marjatanpojan 
polkuja ja joka oli ollut valmis meillekin tietä 
viitoittamaan. 

[*Ote Kyllikki Ignatiuksen kirjoituksesta 
»Marjatan rengas»]   1915:447—448, 

M a r j a t a n  r e n g a s .  Vaikkei tämän nimi- 
nen liitto fyysillisesti vielä liittona toimi, teh- 
dään silloin tällöin kysymys, mikä Marjatan 
rengas on ja kuinka sen jäseneksi voi päästä. 
Tahdon tähän kysymykseen vastata, että Mar- 
jatan rengas fyysillisenä liittona on vain hei- 
jastus eli symboli. Luultavasti se tulee organi- 
soitumaan myöhemmin, mutta toistaiseksi se 
liittona ei toimi näkyväisessä maailmassa. Mikä 
siis on Marjatan rengas? Se on näkymätön 
todellisuus. Marjatan rengas on olemassa salai- 
sessa maailmassa. Ketkä sitten ovat Marjatan 
renkaan jäseniä? Ne elävät ja kuolleet suo- 
malaiset, jotka tekevät työtä Suomen kansan 
puolesta, Suomen tulevaisuuden hyväksi. Mar- 
jatan renkaan jäseninä ovat olleet vielä kaikki 
ne suurmiehemme — Lönnrotit, Snellmannit, 
Runebergit, Topeliukset y.m. y.m., — jotka ovat 
enemmän ajatelleet kansaansa kuin itseään, 
joiden työ on ollut työtä Suomen puolesta — 
ja jotka yhä vainajina sitä työtään jatkavat. 
Marjatan renkaan jäseniä ovat tällä hetkellä 
kaikki ne fyysillisesti elävät suomalaiset miehet 
ja naiset, jotka tuntevat, etteivät elä itseään, 
vaan kansansa tulevaisuutta varten, ja toimivat 
siinä hengessä. Vaikkeivät itse siitä tiedä, 
ovat he näkymättömässä henkimaailmassa Mar- 
jatan renkaan jäseniä, jäseniä siinä auttajien 
liitossa, joiden silmämääränä on uusi, puhdas, 
henkinen suomalainen kulttuuri ja jotka sen 
päämäärän hyväksi uhraavat voimansa.    1916:91, 

Vuonna 1914, 24 p. kesäkuuta piti Perustaja- 
ylisihteeri Pekka Ervast Tuonenkylässä luennon 
 

M a r j a t t a r e n k a a s t a .  Hän sanoi: »Mar- 
jattarenkaan nimi osottaa, että se liittyy van- 
haan suomalaiseen okkultismiin ja että tämä 
nimi ja sen kalevalaisuus oli jo ennakolta mää- 
rätty. Siinä tulee olemaan suomalainen viisaus 
ja sen työ on oleva suomalaista.» Hän kertoi 
muun muassa: »Kun Kalevan kansa on oppinut 
uutta aikaa elämään, tulee Väinämöinen takai- 
sin »Uuen sammon saattajaksi, Uuen soiton 
suoriaksi, Uuden kuun kuletta jaksi, Uuen päi- 
vän päästäjäksi.» Ja kun hän tulee takaisin, 
tulee hän arialaisella tavalla ja hän vie Suomen 
kansan uutta aikaa kohti. Silloin ei Väinä- 
möinen edusta ainoastaan yksilöllistä viisautta, 
vaan hän tuo mukanaan uuden soiton, entiset 
voimat uudestisyntyneenä Buddhi-äidillisyy- 
dessä.» 

Silloin liittyi tähän koko suomalaista sivis- 
tystä käsittävään renkaaseen ensimäisenä 
O p e t t a j a i n p i i r i ,  toisena N ä y t t e l i -  
j ä i n p i i r i  ja kolmantena M u s i i k k i p i i r i ,  
johon saattoi myös liittyä muita luovia ja esit- 
täviä taiteilijoita Musiikkipiirin perustavassa 
kokouksessa puhui Pekka Ervast, että »Marjatta- 
rengas on ollut olemassa jo pari sataa vuotta 
näkymättömillä tasoilla, joilla on jo valmiina 
uuden suomalaisen kulttuurin perusta, ja joilta 
se tulee valautumaan alas fyysilliselle tasolle ja 
siinä kiteytymään suomalaisina muotoina.» 

On muuten ollut merkille pantava ilmiö, että 
viimeisinä vuosina on maamme ilmapiiri ollut 
aivan kuin kyllästytetty kansallisilla, itsenäisillä, 
supi suomalaisilla, kalevalaiskulttuurin värähte- 
lyillä. Kaikessa luovassa taiteessa on pyritty 
saamaan suomalaisia muotoja ja koetettu niihin 
valaa suomalaista henkeä. Tämä kaikki todis- 
taa, että siinä suuressa uuden renesansin taide- 
ruumiissa, joka näkymättömillä tasoilla jo val- 
miina odottaa, on meidänkin oltava osallisina 
vastaanottamassa uutta vuodatusta taiteeseemme. 
[*Ote Olga Salon art]    1918:90—91, 

ks kasvatus    1919:32, 
MARJATTASEURA. 

Ennen maailmansotaa ja sodan alkuvuosina 
suunnittelimme Suomeen »Marjatta-seuraa», 
jonka tarkoituksena oli teosofisen elämän- 
ymmärryksen sovelluttaminen käytäntöön joka- 
päiväisen yhteiskunnallisen ja yksityisen elämän 
kaikilla aloilla. Suunnitelmamme olivat suuria 
ja kauas kantavia ja koska ne johonkin määrin 
ovat toteutuneet Ruusu-Risti-seuran kautta, ei 
liene mielenkiintoa vailla Ruusu-Ristin lukijoille 
kuulla, mitä eräs innokkaimpia Marjatta-seuran 
aatteen kannattajia, opettaja A n t t i  Venna, 
joka inkeriläisenä Venäjän armeijassa palvel- 
leena luultavasti on saanut surmansa tuon 
onnettoman maan mellakoissa, vuosia sitten 
kirjoitti Marjatta-seurasta ja sen »alkuvalmis- 
tuksista.»    Toim.    1921:531—532. 

Markuksen evankeliumi 
K y s, »Menkää ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni; joka uskoo ja kastetaan, hän 
pelastuu, joka ei usko, hän joutuu kadotukseen.» 
Jos Issa on lausunut nuo hirmusanat, jotka m.m. 
tuomitsevat kaikki pakanakansat kadotukseen, 
mitä hän niillä on tarkottanut? Lurlisi melkein, 
että kirkko on ne perästäpäin lisännyt. 
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Vast, Sanat luetaan Mark. 16:15—16. Kysyjä 
on arvannut oikein. Parhaimpien auktoritetein 
mukaan Markuksen evankeliumi loppuu 16 
luvun 8:een värssyyn. V. 9—20 ovat myöhem- 
pää lisäystä. (Vrt. Tischendorfin kreikkalaista 
alkutekstiä.)    1907:139—140, 

Markuksen 13 luku ks maailmanloppu 1907: 
182—183. 

Markuksen 9 luvun lopusta ks karma art 
Mitä on    1908:336—337. 

Markus, jonka symboli on leijona ks evan- 
keliumit    1913:58—60. 357. 

Marraskuun 17 päivä 
M a r r a s k u u n  17 p ä i v ä .  Teosofisen 

Seuran 30-vuotisen olemassaolon johdosta oli 
teosofisessa kirjastossa juhlahetki ks P. E. VII 
1905:243, 

Marraskuun 17 p:nä pidetään Helsingissä 
Teosofisen Seuran Suomalaisen Osaston juh- 
lallinen avajaiskokous. ks P. E. VII 1907:233— 
234, 

M a r r a s k u u n  17 p ä i v ä ,  ks P. E. VII 
1907:252, 274. 

Marraskuun 17 p:nä täyttää Teosofinen Seura 
neljäkymmentä vuotta, ks korpivaellus 1915: 
443-444, 

M a r r a s k u u n  17 p:nä täytti Teosofinen 
Seura 40 vuotta ja päivän merkitystä muisteltiin 
arvatenkin ympäri maapalloa teosofisissa loos- 
heissa. Helsingin teosofit kokoontuivat Oulun- 
kylän looshin kutsusta Bulevardin 7:ssä ja 
viettivät yhdessä muistorikkaan illan. Erkki 
Melartin preludioi pianolla, J. H. Arvidsson, 
Kalervon puheenjohtaja, lausui läsnäolijat terve- 
tulleiksi ja puhui pari sanaa päivän merkityk- 
sestä, ylisihteeri puhui ruotsiksi Cagliostrosta. 
rouvat Olga Salo ja Anna Arvidsson esittivät 
lausuntoa. Välillä juotiin teetä ja keskusteltiin. 
1915:503, 

M a r r a s k u u n  17 p ä i v ä ä  on päätetty 
tästä lähtien viettää joka Suomen T. S:n 
looshissa »teosofipäivänä», jolloin muistellaan 
Teosofisen Seuran syntyä 17. 11. 1875 sekä tarko- 
tusta ja päämäärää, jota varten se on perustettu. 
Muistojuhla vietetään joko looshin omassa pii- 
rissä tai julkisesti, kunkin looshin päätöksen 
mukaan ja asianhaaroista riippuen.    1916:428, 

Marraskuun 17 p:nä oli meillä sangen onnis- 
tunut looshien yhteinen juhla Helsingissä, ks 
veljeys    1916:435—436, 

Marraskuun 17 p:nä tänä vuonna oli kulunut 
44 vuotta siitä, kun Teosofinen Seura perustet- 
tiin New-Yorkin kaupungissa Amerikan Yhdys- 
valloissa,    ks H. P. B.    1919:296—298, 

M a r r a s k u u n   14 p ä i v ä  
Marraskuun 14 päivä oli sangen merkittävä 

päivä Suomen teosofisen liikkeen historiassa, ks 
R-R    1920:382—383, 

lapsi syntyi marraskuun 14 p:nä. ks R-R 
1921:3—5. 

Mars 
ks kiertotähti 1907:250, karma 1908:334—337, 

Merkit 1910:79, Sinnett 1923:125—127, murros- 
kausi    1927:216—218,  1928:311,  1929:11, 269, 

Mars — ristin miekka, ks P. E. XII Tähti- 
koulut    1931:165. 

Martha, Jules 
Niinpä muutama vuosi sitten prof. Jules 

Martha Parisissa sanoi suomenkielestä löytä- 
neensä avaimen vanhoihin etruskilaisiin teks- 
teihin,    ks Wetterhoff-Asp, S.    1915:497—498. 

Martines, Giovanni    1923:9—10. 
Martinus, Toursin  piispa 
ks manikealaisuus    1921:209 muist. 
Marttyyri, -us 
marttyriuden lajeja, joita on miltei mahdoton 

kestää,    ks nainen    1906:244, 
Justinus Marttyri ks rauha    1910:326—328, 
Ajatelkaamme esim. keskiaikaisen marttyyrin 

kuolemaa polttoroviolla, ks Titanic 1912:203— 
204, 

Moni totuuden marttyyri on, kuten Jeesus, 
edeltäpäin nähnyt kohtalonsa eikä ole tahtonut 
sitä paeta eikä välttää, ks J. R. H.  1915:240, 

Ja kuitenkin on kaikkina aikoina elänyt ihmi- 
siä, jotka ovat olleet toisella kannalla. He ovat 
kyllä saaneet kärsiä vainoa ja vihaa, jopa mart- 
tyyrikuolemankin, siitä, että ovat rohjenneet 
uskoa toisin kuin vallassaolijat, mutta heidän 
aatteensa on elänyt ja hiljaisesti vaikuttanut 
ihmismieliin. Nämä ihmiset — kutsummeko 
heitä viisaiksi? — ovat opettaneet, että paha ei 
koskaan voiteta pahalla, että väkivalta ei vie 
onneen. [*Ote art sarj »Kuinka soisin maatani 
hallittavan?»]   1918:66, 

Ajatellessani menneiden vuosien suuria 
maailmantapahtumia ja teosofein suhtautumista 
niihin, muistuu mieleeni, mikä ihanteellinen 
kuva minulla nuoruudessani oli teosofisten 
totuudenetsijäin elämäntehtävästä, ja samalla 
kysyn itseltäni, olemmeko ottaneet osaa viime 
vuosien järkyttäviin selkkauksiin semmoisella 
tavalla kuin teosofeina olisimme voineet tehdä? 

Tähän kysymykseen täytyy minun surulla 
vastata kieltävästi. 

Meillä oli teosofeina kaksi etuoikeutta muihin 
ihmisiin nähden: me saatoimme ennakkoluulot- 
tomasti etsiä totuutta ja meillä oli apunamme 
Teosofisen Seuran ohjelma. 

Jos ennakkoluulottomasti etsimme totuutta, 
silloin jouduimme Mestarin jalkojen juureen. 
Kristittyinä saatoimme uudella tavalla lähestyä 
Jeesus Kristusta ja ymmärtää hänen elämän- 
ohjeitaan, buddhalaisina samaten Buddhaa. 
Jeesus opetti: älä vastusta pahaa, vaan palkitse 
paha hyvällä. Hän opetti: älä vihaa vieraita 
kansallisuuksia, vaan rakasta kaikkia ihmisiä. 
Jos tahdot olla minun opetuslapseni, älä tartu 
miekkaan. Buddha niinikään kielsi tappamisen, 
kielsi miekkaan tarttumisen, kielsi sodan. Ken 
Buddhan jäljissä tahtoi kulkea, hänen piti olla 
rauhan ihminen. 

Teosofein, totuudenetsijäin, jotka tämän olivat 
ymmärtäneet, joiden luonnostaan tuli olla suur- 
ten Mestarein opetuslapsia, heidän olisi pitänyt 
kieltäytyä sodasta, miekkaan tarttumisesta, 
tappamisesta. Sen sijaan he maailmansodan 
aikana menettelivät niinkuin maailman lapset, 
joille totuus ei vielä ollut kirkastunut, jotka 
vaelsivat pimeydessä ja sokeudessa. Joka 
maassa teosofit asettuivat taistelevien riveihin, 
marssivat kiväärit olalla »vihollista» vastaan ja 
kuolivat »kunnian kentällä». 
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Ja kuitenkin heillä oli apunaan Teosofisen 

Seuran ohjelma! Jolleivät ymmärtäneet tai tah- 
toneet olla Mestarin opetuslapsia, olisivat edes 
voineet pitää kiinni siitä T. S:n ohjelman veljes- 
pykälästä, jonka he itse Seuraan astuessaan oli- 
vat allekirjoittaneet. Sanottiinhan tuossa pykä- 
lässä suoraan, että teosofein tehtävä oli »muo- 
dostaa yleisen veljeyden ydin, katsomatta 
rotuun, väriin, kansallisuuteen j.n.e.» 

Maailmansodassa elämä koetteli meitä: »uskot- 
teko todella veljeyteen — kansojen ja rotujen- 
kin veljeyteen?» Olimmehan väittäneet usko- 
vamme. »Näyttäkää siis nyt, että uskotte», 
kehoitti elämä. »todistakaa vakaumuksenne 
teoissa. Sanokaa, että vieraatkin kansallisuudet 
ovat teidän veljiänne. Älkää tarttuko aseihin 
veljiänne vastaan. Vai murhalla ja vainollako 
te tahtoisitte rakkauttanne osoittaa?» 

Eihän tämä ollut mikään poliittinen ohjelma, 
joka umpimähkään kelpaisi kansoille ja yksi- 
löille! Kansojen ja yksilöiden täytyi saada 
taistella ja tappaa, vihata ja vainota. Tämä oli 
vain ohjesääntö muutamille ihmisille, niille, 
joiden sydän oli auennut rakkauden valolle ja 
lämmölle, niille, jotka totuutta etsiessään olivat 
päässeet Mestarein jalkojen juureen. Tämä oli 
teosofeja varten. 

Ja me, me Pietarin tavalla kielsimme Mesta- 
rin ja totuuden. Me lankesimme syntiin. Kaidan 
tien asemasta valitsimme lavean. Kuolimme 
mieluummin sankareina maailman opin kuin 
marttyyreina totuuden puolesta. 

Mutta maapallo janosi vanhurskasten verta. 
Se kaipasi rakkauden marttyyreja, joiden veri 
olisi puhdistanut ilmapiirin vihan saastasta. 
Se tarvitsi ihmisiä, jotka rauhan puolesta olisi- 
vat kadottaneet henkensä, jotta heidän hen- 
kensä, olisi löytynyt siinä näkymättömässä hen- 
gen voimassa, joka yksin voi aikaansaada vel- 
jellisen rauhan kansojen ja yksilöiden välillä. 

Venäjällä on vuotanut viattomain veri ... ja 
Suomessa ... ja kai muuallakin, mutta onko se 
ollut kyllin itseuhrautuvaa? Onko se ollut 
totuudesta tietoista? Riittääkö se ihmisten ja 
kansojen pelastukseksi? . . . 

Syntiin me todella vajosimme, itsekkyyteen ja 
pimeyteen, kun emme kuunnelleet Kristuksen ja 
Buddhan ääntä. 

* 
Yllä lausuttu mielipide on aina ollut omani. 

Olen tässä kysymyksessä aina ollut tolstoilai- 
nen. Kantani on selvästi esitetty sekä »Jeesuk- 
sen salakoulussa» että »Suomen Kansallishal- 
tiassa», kuin myös aikaisemmissa julkaisuissani. 
Tarkat mietelmät teosofein ja Teosofisen Seu- 
ran tehtävästä esitin vuosikokouksen yhtey- 
dessä kesäkursseilla vuonna 1918. Olinhan myös 
kuvitellut, että Suomen kansa olisi osannut 
kuunnella omaa sisäisintä ääntään ja kulkea 
Kristuksen jäljissä; olin uskonut, ettei Suomen 
kansan enää olisi tarvinnut tarttua aseihin. Se 
unelmani osoittautui turhaksi punaisena talvena 
1918. Suomen kansa ei kestänyt vierasta houku- 
tusta, se ei jaksanut seistä järkkymättömänä 
maailman myllerryksessä. Senkin piti nostaa 
kätensä ja tehdä tekonsa. Se oli niin historian 
kulku, ja kaukana olkoon minusta, että minä 
kansaani tuomitsisin. Olisihan se vapaudestaan 
ja itsenäisyydestään voinut maksaa toisenlaisen 
 

hinnan, nyt se maksoi sen veressään. Itsenäi- 
syyden päivä olisi sille joka tapauksessa koit- 
tanut, sillä niin oli jumalien neuvospöydässä 
päätetty. Mutta kun ei Suomen kansa osannut 
maksaa sen hintaa hengessä, oli hyvä, että se 
maksettiin veressä. Ilmaiseksi ei koskaan 
mikään tule. 

Ajattelen taas teosofeja. Entistä voimakkaam- 
min alkavat kaikki tuntea, että nyt on jotakin 
tehtävä ihmiskunnan hyväksi. Omatunto kol- 
kuttaa. Sen ääntä ei ole vilpittömästi kuun- 
neltu, ja nyt on menneet erehdykset korjattava. 

Muistakaamme silloin, että korkein ja paras 
työ, minkä voimme tehdä ihmiskunnan hyväksi, 
on Mestarien sanoman levittäminen, teosofian 
tutuksi tekeminen. Se tapahtuu kahdella toisis- 
taan riippuvalla ja käsi kädessä kulkevalla 
tavalla: kasvattamalla itseämme teosofisessa 
elämässä ja tiedossa ja opettamalla toisia. Toista 
emme saa unohtaa toisen kustannuksella, sillä 
silloin molemmat alkavat ontua. 

Kuinka vähän olemme vielä esim. levittäneet 
teosofista kirjallisuutta! Parin kymmenen vuo- 
den aikana on suomeksi ilmestynyt satakunta 
kirjaa keskimäärin puolentoista tuhannen kap- 
paleen painoksissa. Siis korkeintaan noin sata- 
viisikymmentä tuhatta teosofista teosta on siro- 
teltuna Suomen ja Amerikan suomalaisten kes- 
kuuteen. Ja suomalaisia on kuitenkin kolme 
miljoonaa ja kahdenkymmenen vuoden aikana 
monet lapset ovat syntyneet ja kasvaneet luku- 
haluisiksi. Eikö itse asiassa työkenttä vielä ole 
ääretön? Kuinka paljon vielä saatamme pon- 
nistaa! Kuinka paljon vielä puhua teosofian 
puolesta sekä yksityisesti että julkisesti! Kuinka 
monia satoja tuhansia kirjoja vielä myydä! 

Älkäämme siis väsykö, vaan kasvakoon rak- 
kautemme rajattomiin! 

Sitä toivonkin kaikille teosofian harrastajille 
uuden vuoden onnentoivotuksena: työintoa ja 
iloista mieltä, rohkeutta ja rakkautta! 1920:3—6, 

Kaikki, jotka ovat kärsineet marttyyri- 
kuoleman,    ovat   valmistautuneet    tätä   hetkeä 
varten. — — — Suomalainen salatiede on tuleva 
valoksi maailmalle ja luova tietäjiä, sankareita 
ja marttyyreja,    ks ennustus    1920:51—54, 

Elämä voi olla pitkällistä marttyyriutta ks 
sosialismi 1921:464, 

ks Tingley, K. 1922:126, 
Vaikkeivät nykyiset valtiot vielä ymmärrä 

pitää arvossa niitä ihmisiä, jotka todella tahto- 
vat elää (ja kuolla) jonkun periaatteen puolesta, 
vaikuttaa kuitenkin näiden marttyyrien yhtei- 
nen henkinen voima, että rauhanaate päivä päi- 
vältä voittaa enemmän jalansijaa ihmisten mie- 
lissä,   ks sota 1922:164—165, 

Hän on niitä marttyyriteosofeja, joita on pal- 
jon paneteltu, paljon epäilty, paljon vihattu! 
ks C. W. L. 1923:47, 

Otaksukaamme vaikka, että suuri joukko olisi 
kuollut marttyyrikuoleman aatteensa ja uskonsa 
puolesta. Heidän vaikutuksensa toisella tasolla, 
kuoleman jälkeen, olisi ollut ylen voimakas, ks 
Jinarajadasa  1923:285, 

Kristinusko sai sovitella päästessään valtion- 
uskoksi. Ennen tätä aikaa oli ollut marttyyreja, 
jotka uskon puolesta kärsivät hirmukuoleman. 
Nyt — — — marttyyrien veri — — — Justinus
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Marttyyri ks Kristinusko ja maailmanrauha 
1927:391—394, 

oman sisäisen vakaumuksensa ja näkemyk- 
sensä marttyyri,    ks Janson, Ture    1929:19—20, 

lyddalainen adepti Jehoshua — — — 
marttyyrikuoleman, ks H. P. B:n itämaalaisuus 
1931:123—129, 
Stefanus  — —  —   oli    ensimäinen    kristitty 
marttyyri ks Paavali   1932:202—207, 
ks ennustus    1933:156—158. 

Masalin-Arvidsson, Anna 1914:196, 512, 1915: 
503, 

Anna Masalin-Arvidssonin kirje P. E:lie ks 
sota  1920:194—199. 

Mashiach ks Messias 
Maskelyne,  Mr.  1907:168. 
Masoreettiset pisteet 1928:i23. 
Matatron 
Hän on henki, joka liikkui vetten päällä, 

Matatron, joka loistaa taivaissa täydellisyyksien 
täydellisyydessä,   ks Jouluyö  1931:337—339. 

Materialismi 
H a e c k e l i n  m a t e r i a l i s t i n e n  filo- 

s o f i a    ks Haeckel  1905:30, 
ilmiöitä, jotka eivät mitenkään tahdo mahtua 

materialistisen ihmiskäsitteen ahtaihin puittei- 
hin.  ks yliaistillinen 1905:109—111, 

M a t e r i a l i s m i  ja h u m p u u k i .  Toimi- 
tukselle tuli äskettäin kirjekortti, jonka sisällys 
on luettavana toisessa paikassa lehteä (katso 
»Vastalahja ei kelvannut») ja jossa m.m. on 
tämmöinen lause: »Minä olen toistaiseksi tyyty- 
väinen siihen selitykseen, minkä materialismi 
antaa; niin vaillinainen kuin se onkin, on sillä 
siitä hyvä »omatunto», ettei sitä voi käyttää jul- 
kean petoksen ja humpuukin palvelukseen, 
kuten todistettavasti on käynyt spiritismin». 
Mitä lauseen ensimäiseen osaan tulee, emme 
tietysti saata emmekä tahdo kieltää »Monistia» 
enemmän kuin ketään ihmistä tyytymästä minkä- 
laisiin maailmanselityksiin tahansa, olkootpa 
ne kuinka vaillinaiset; mutta meidän täytyy 
ihmetellä sitä ajattelemattomuutta, mikä ilme- 
nee lauseen jälkimäisessä osassa, jossa sanotaan, 
että materialismia »ei voi käyttää julkean petok- 
sen ja humpuukin palvelukseen, kuten todistet- 
tavasti on käynyt spiritismin». 

Puhumattakaan siitä, että humpuuki spiritis- 
min alalla ei läheskään esiinny niin usein kuin 
jokapäiväisistä sanomalehdistä päättäen voisi 
luulla (sen yksinkertaisen, mutta ihmeellisen 
syyn takia, että sanomalehdet tuskin koskaan 
viitsivät kertoa todellisista spiritistisistä istun- 
noista, joiden lukumäärä on monin kerroin suu- 
rempi, kuten jokainen ennakkoluuloton tutkija 
tietää), kysykäämme, miksikä humpuuki tapah- 
tuu silloin kun se tapahtuu? Nyt emme ota 
lukuun niitä salaperäisiä tapauksia, jolloin 
»petos» tapahtuu yliaistillisten olentojen puo- 
lelta (vert, »Mitä on kuolema?» siv. 210 seur.), 
sillä niitä ei »Monisti» ajatellut, vaan niitä 
tapauksia, jolloin tapahtuu suoranainen petos 
henkilön puolelta, joka sanoo itseään mediu- 
miksi, mutta ei sitä ole. Miksikä hän tekee 
petoksen? Jos psykologisesti ajattelemme asiaa, 
emme voi johtua muuhun kuin että hän tekee 
 

petoksen jostain itsekkäästä syystä. Hän tahtoo 
voittaa joko rahaa tai kunniaa tai vaikutusval- 
taa tai näitä kaikkia. 

Mutta kun olemme tämän ymmärtäneet, sil- 
loin ymmärrämme heti, ettei ainoastaan spiritis- 
miä, vaan kaikkia -ismejä saattaa käyttää petok- 
sen ja humpuukin palvelukseen. Vai eikö ole 
julkeaa petosta ja humpuukia, kun esim. joku 
henkilö itsekkäistä vaikuttimista sanoo olevansa 
materialisti tai sosialisti tai uskovainen? On 
rehellisiä ja vakuutettuja materialisteja, sosia- 
listeja ja uskovaisia, mutta epäilemättä on myös 
onnenonkijoita, jotka vain ajattelevat yksityi- 
siä etujaan. Tämä ei tietysti ajattelevien ihmis- 
ten silmissä vähennä aatteen eikä sen rehellis- 
ten kannattajien arvoa, vaikka pintapuolisesti 
arvostelevat yksilöt saavatkin tilaisuuden huu- 
dahtaa tuon tavallisen huudahduksensa: »sii- 
näpä sen nyt näkee!» 

Onkohan itse asiassa mitään tämän maan 
päällä, jota ei voisi käyttää humpuukin palve- 
lukseen? Voihan totuuden kääntää valheeksi. 
Jos joku uskontojen tutkija esim. kirjottaisi 
kirjan, jossa hän näyttää, että muut uskonnot 
kristinuskon rinnalla ovat äärettömän huonoja 
ja ala-arvoisia, niin hän kylläkin voittaisi rahaa 
ja kunnioitettaisiin korkeasti kaikissa kristilli- 
sissä piireissä, mutta hänen kirjansa ja hänen 
tekonsa ei silti olisi muuta kuin humpuukia. 
Ja jos joku materialistinen tiedemies lyhyt- 
näköisessä ylpeydessään ei viitsi tutkia esim. 
spiritistisiä tosiasioita, vaan olkapäitään kohaut- 
taen ja salaperäisesti hymyillen työntää ne luo- 
taan »tietysti petoksina», koska niillä ei ole 
sijaa hänen maailmanrakenteessaan, niin hänen 
kirjansa kyllä voi herättää ihailua ja tyytyväi- 
syyden tunnetta hengen heimolaisissaan, mutta 
voiko kukaan väittää, että hänen menettelynsä 
on muuta kuin humpuukia? 
1905:145—146, 
ks Yliaistillinen maailma 1905:169—171, 
Materialisti kieltää kirkollisuuden ohella kai- 
ken uskonnonkin ks Prometeus-seura  1905:210, 
Materialismi   edustaa   tietysti   yhtä   totuuden 
puolta — luonnon tosiasiain ulkonaisinta puolta 
—, mutta elämä on paljon rikkaampi ja moni- 
mutkaisempi kuin materialismi aavistaa, ja kun 
tuntee tosiasioita semmoisia, jommoisia materia- 
lismi ei näe, kun toisin sanoen näkee totuuden 
uudelta   kannalta   eli   toisen   totuuden   puolen, 
saattaa  tämä  uusi  laajempi  tieto  leimata  vää- 
räksi ja valheelliseksi yksipuolisesti materialis- 
tisen tiedon.    Materialismin kannalta  on  esim. 
ks  Sukupuoliasia  teosofian  valossa  1906:13—17, 
18, 72, 
ks Landtman, G. 1906:91, 
ks teosofia art Mitä T. S. 1906:148—152, 
Kaukana  siitä,  että  uskonnon tarvitsisi  kau- 
histua »nykyaikaista pakanuutta» eli materialis- 
mia,   on   tämä   materialismi   vain   ensimäinen 
askel todelliseen uskontoon, joka on tietoa elä- 
mästä ja kuolemasta eikä vain »uskoa», ks Raa- 
matun opetus 1906:182—183, 

Kuolemako se maailmaa hallitsee? Niin mate- 
rialisti väittää, ks uskonto art Mitä me 1906:235 
—236, 

Ei materialismi eikä sosialismi ole syntynyt 
tarkotuksessa horjahduttaa uskoa Jumalaan ja 
siveelliseen  maailmanjärjestykseen;   molemmat
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ovat kristillisen kirkon äpärälapsia ja ovat syn- 
tyneet sen kautta, että kirkko, vastustaessaan 
tieteen voittokulkua ja puoltaessaan kansojen 
sortajia, oli kykenemätön ylläpitämään uskoa 
Jumalaan ja siveelliseen maailmanjärjestykseen. 
ks Kaila, Erkki 1906:284, 

Aikamme materialististieteellisen kasvatuksen 
hyviä tuloksia on se, että olemme vähemmän 
herkkä- ja taikauskoisia, kuin yleensä oltiin 
esim. keskiajalla, ja vaadimme mikäli mahdol- 
lista kaikista asioista »todistuksia», ks jälleen- 
synt art Ulkonaisia 1907:42—44, 

Materialismi on ottanut lähtökohdakseen 
— — — materialismi on uskonut — — — sosia- 
lismista ja materialismista tuli ystävät — — — 
Materialismin mukaan ihminen on aineellinen 
olento, jossa — — — Materialismi puolustaa 
yhteiskuntaa, joka ks veljeys art Onko veljeys- 
aate  1907:96—99, 

Darwinin materialistisen opin mukaan ihmi- 
sen henkinen elämä, hänen itsetietoisuutensa on 
aineellisen kehityksen tulos, ks Bölsche 1907: 
112—113, 

Materialistit ks sosialismi 1907:113, 
Teosofia — — — on materialismin vastakohta 

ks Stern, J.    1907:137, 
»Maailman loppu» on aina semmoinen aika, 

jolloin materialismi, epäilys, ateismi ja uskotto- 
muus pääsevät valtaan, ks maailmanloppu 1907: 
183, 

Filosofisesti puhuen en materialisteja moiti. 
He ovat ottaneet ensimäisen askeleen tiedon 
tiellä ja ks tahto art Mitä on 1907:195—197, 

ks hyvä 1907:202, 205, veljeys 1908:28, 56, itse- 
murha  1908:122, 344,  looshityö  1909:337—340, 

teosofinen maailmankatsomus eroaa materia- 
lismista ks Teosofinen liike 1909 joulul: 13, 
1910:28, 

ks salatiede 1910:275, 
Materialismin antama vapauden tunne on 

hetkellistä ja pettävää laatua; kun elämän suu- 
remmat vaikeudet astuvat näyttämölle, pettää 
materialismi, ks itsetunto 1911:3—4, 

ks kirjallisuus 1911:11—12, 48, 
materialismi teoretisena maailmankatsomuk- 

sena on väärä ks hyöty  1911:51—54, 
materialistinen epäusko ks Kristus 1911:285 

—289, 

Materialismin loogillinen konsekvenssi on 
ihmisen ruumiillisen olemuksen jumaloiminen, 
itsekkyyden korottaminen elämän päävoimaksi 
ja ihmisten alituinen keskinäinen sota tai ases- 
tettu rauha. Materialismi on sivistyselämän 
loppu ja ihmishengen ikuinen kuolema, ks 
Aikamme tarve 1911:349—350, 

ks kiitos 19~12:4—5, 
Kuuluu välillä ääniä. Materialismi: ei ole 

muuta kuin se mitä on. Luota omiin voimiisi, 
ks vapahtaja 1912:453, 

ks mystiikka 1914:99—100, uni 1914:200—201, 
ennustus 1914:363—367, 

materialisti hämmästyisi sanattomaksi, kun 
kuoleman tuolla puolen olikin elämä ks tajunta 
1915:52—54, 

Tämä elämänymmärrys oli käytännöllinen 
materialismi, toisin sanoen usko näkyväisen ja 
aineellisen maailman elämänarvoihin, ks vallan- 
kumous  1915:147—149, 465, 

Ja mitä siihen voi, että todellisuus on ihmeel- 
lisempi kuin materialistinen mielikuvitus? ks 
Atra, Kaarlo 1916:52—53, 99, 

ks teosofia 1916:300—302, 
ks veljeys  1916:435^36, 
sekä materialismin että lahkolaisuuden vasta- 

kohta, ks Kalevala, kristinusko ja 1917:159—163, 
Väärin olisi kuitenkin materialistein tavalla 

väittää, että aivot ajattelevat, että lihakset tah- 
tovat j.n.e, koska n.k. kuollut ruumis esim. ei 
mitään ajattele eikä mitään tahdo, ks teosofia 
art Mitä on teosofia?   1917:442—446, 

materialismia vastaan, ks Walleen, C. A. 1921: 
130, 

Emme olleet materialisteja. Materialismin 
olimme hyljänneet Se ei meitä tyydyttänyt, 
ks teosofia 1921:259—262, 

kuluisi kahdeksan vuotta mitä julmimmassa 
käytännöllisessä materialismissa! ks ennustus 
1921:326—327, 

On sanottu T. S:n tarkoituksena olevan »mate- 
rialismin vastustamisen ja uskonnollisen mielen 
elvyttämisen», joka tietysti oli tehtävä ehdotto- 
masti lahkolaisuudesta vapaassa hengessä, ks 
teosofia T. S:n tehtävä 1921:329—334, 

pääsemmekö kunnialla tämän materialistisen 
aikakauden ohi? ks R-R 1921:395—396, 

kolme aikakauskirjaa, jotka taistelivat tieteel- 
listä ja uskonnollista materialismia vastaan ks 
aikakauskirja  1922:35—36, 

ks Kristus ja teos. liike 1922:39—40, Uusi vuosi 
1923:1, 

Hän tekee ehkä liian nopeasti johtopäätöksiä, 
hän yleistyttää liian äkkiä — niinkuin tieteelli- 
set tutkijat tekivät sommitellessaan kokoon 
materialistisen maailmankatsomuksen. ks 
C. W. L.    1923:45—47, 

materialistishenkisiin teosofisiin oppeihin ks 
Sinnett 1923:126—127, 

En ole materialisti ks Mestari 1923:207, 
Materialismin ei enää tarvitse hallita maail- 

maa, jos tosi teolla ryhdymme tutkimaan yli- 
aistillisia ilmiöitä, ks psykismi 1923:317, 

Materialistin usko elämän loppumiseen kuo- 
lemassa ei paina mitään vaa’assa, jos luonnon 
tosiasiat todistavat toisin, ks itsemurha 1924: 
207—209, 

Jos ei olisi pyrkimystä, jois ei olisi järkeä ja 
ajatusta kaiken takana, ei elämä koskaan nou- 
sisi materialistisesta kaaoksesta; syysuhteen laki 
vallitsisi, mutta edistystä ja kehitystä ei olisi, 
päämäärää ei näkyisi, ks art Kohtalo, kaitsel- 
mus, vapaus 1924:262—265, 

varhemmin ei ollut lihan maailmassa kuin 
yksi henkilö, joka täydellisesti käsitti, mihin 
ajan materialismi johtaisi; esiripun takana oli 
Niitä, jotka liiankin hyvin tiesivät, mitä kohta- 
lokkaita seurauksia siitä olisi. Niinpä he lähet- 
tivät ks H. P. B. 1925:4—8, 

Tieteessä vallitsi materialismi ks Teosofian 
joulusanoma  1925:369—374, 

totuudenetsijöitä, joita ei »tieteellinen» mate- 
rialismi  — — —  tyydyttänyt ks teosofia  1926: 
1—10, 

Erikoinen nautinto on minulle painattaa tässä 
numerossa eräs kirje, jonka olen varustanut 
otsikolla »Materialismi vaiko teosofia». Se tuo 
mukanaan tuulahduksen nuoruuteni ajoilta, joi-
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loin filosofoiminen ja aprikoiminen oli päivän 
kysymyksenä, jolloin tutustuin materialistiseen- 
kin elämänkäsitykseen sen joka puolelta. Sillä 
kirjeellä on minulle kotoinen sävy, ja vaikka 
materialismi meidän päivinämme ei olisikaan 
yhtä paljon muodissa kuin viime vuosisadalla, 
on totuudenetsijälle joka tapauksessa erinomai- 
seksi aivovoimisteluksi siihenkin filosofiaan 
syventyminen. Sentähden julkaisen Ruusu- 
fiistin palstoilla tuon välittömän vilpittömästi 
ja hyvin kirjoitetun kirjeen ja pyydän lukijoita 
sitä punnitsemaan sekä halukkaita tarttumaan 
kynään teosofian puolustukseksi. Onko kirjeen 
kirjoittajalla oikea ja selvä käsitys teosofiasta? 
Ainakaan hänellä ei näytä olevan tietoa siitä 
teosofiasta, jota joskus olemme nimittäneet kris- 
tosofiaksi.   1926:38, 

M a t e r i a l i s m i  v a i k o  t e o s o f i a ?  kirj 
E. P. Toimitus kehottaa Ruusu-Ristin lukijoita 
muutamin ytimekkäin sanoin vastaamaan meille 
edellä olevaan sisältörikkaaseen ja kiintoisaan 
kirjeeseen.    1926:48,   [*ks myös  L i i t e ]  

Jos hänen oppinsa herättivät materialistisen 
ja dogmaattisen maailman vastustusta, oli tämä 
vastustus enemmän hetkellinen kuin pysyvä; 
vuosi vuodelta ovat tieteelliset löydöt ja havain- 
not osoittaneet, että madame Blavatsky oli väit- 
teissään oikeassa,   ks teosofia 1926:166—169, 

Eräs toinen lehtemme ystävä E. P., jonka kir- 
joitus »Materialismi vai teosofiako?» julkaistiin 
viime vuoden helmikuussa ja johon saapui 
innokkaita vastauksia useilta tahoilta (kts. leh- 
temme huhtikuun y.m. numeroita viime vuo- 
delta), on nyt lähettänyt minulle pitkän kiintoi- 
san kirjoituksen samasta aiheesta vastauksena 
toisten vastauksiin, ja mielihyvällä julkaisen 
tämän E. P:n uuden artikkelin Ruusu-Ristin 
ensi  numerossa, ks  suunnitelmia  1927:250, 

seisoisimme totuuden ja hengen elämän puo- 
lesta kaikkia materiav~-""‘-i i~ "äkivallan oppeja 
vastaan ks Suomi  1927:294—295, 

— E. P:llä on ihastuttavan pirteä kirjoitus- 
tapa. Luin hänen kirjeensä »Materialismi vai 
teosofiako?» viime Ruusu-Ristissä mitä suurim- 
malla nautinnolla. Hänen ajattelunsa selvyys 
tempaa väkisinkin mukaansa. Jos en olisi teo- 
sofinen totuudenetsijä, tulisin pian E. P:n kal- 
taiseksi, iloisesti ja loogillisesti ajattelevaksi 
materialistiksi. Enkä nytkään ole aivan selvillä 
itsestäni. En tiedä, olenko materialisti vai spi- 
ritualisti. E. P:n määritelmän mukaan materia- 
listi on monisti, spiritualisti sitävastoin dualisti. 
Sana dualisti ei kaiu hyvältä korvissani. Dua- 
lismi edellyttää, että olisi kaksi perusvoimaa 
olemassaolossa. Mutta kuinka semmoinen olisi 
mahdollista? Kuinka niin sanoakseni kaksi 
jumalaa voisi olla olemassa? Olen kyllä usko- 
nut, etten itse ole materialisti, olen myös usko- 
nut, että teosofia ei ole materialismia, mutta 
onko tämä siis dualistista spiritualismia? Mistä 
olen ollut aina ymmärtävinäni, että teosofia itse 
asiassa on monistinen filosofia? Eikö H. P. Bla- 
vatsky sitä opettanut?    Vai olenko väärässä? 

— Ette ole väärässä. Teosofia on monismia 
E. P. erehtyy, kun hän luulee teosofian olevan 
dualistista spiritualismia. Mutta teosofia ei tie- 
tenkään ole monismia sillä tavalla, että se 
sanoisi: ainetta ei ole, kaikki on henkeä. Se olisi 
paljasta  sanaleikkiä,  kuten E.  P.   oikein  huo- 
 

mauttaa. Jos kaikki on henkeä, silloin henkeä 
voi punnita, silloin sillä on ulottuvaisuutta pai- 
kassa j.n.e. — toisin sanoen, sillä on silloin juuri 
ne ominaisuudet, jotka on aineella. Mutta jos 
kaikki taas on ainetta, silloin ei ole ainetta 
ilman henkeä, pieninkin atoomi on tajuinen, ja 
kuolema on mahdoton. Molemmat nämä äärim- 
mäisyydet vievät mahdottomuuksiin. Teosofia 
ei ole monismia siinä mielessä. 

— Millä tavalla sitten? 
— Mitä luonnollisimmalla tavalla. Teosofia ei 

astu todellisuuksien ulkopuolelle. Se ei koeta 
selittää semmoista, jota ei voi selittää. Se tyy- 
tyy toteamaan, miten on asianlaita. Olemassa- 
olo ilmenee meille kahdella tavalla: henkenä eli 
tajuntana ja aineena eli ilmenneenä voimana. 
Jokainen myöntää, että tuoli on esine, hyvyys 
sitävastoin abstraktinen todellisuus; niiden ole- 
massaoloa ei saata kieltää. Etsittyä olisi väit- 
tää, että tuoli on tajuntaa tai hyvyys ainetta, 
sillä tämä olisi käsitteiden sekoittamista. Tie- 
tysti myönnämme, että tuolin massa itse asiassa 
on voimakimppu, sillä kuollutta ainetta ei ole 
— senhän E. P:kin sanoo — mutta »nallemme, 
että tuoli on tajuinen olento samalla tavalla 
kuin ihminen — elävä se tavallaan on. mutta ei 
ajatteleva. Niinikään tietysti myönnämme, että 
hyvyyttä emme tunne muuta kuin sen ilmen- 
nyksistä, hyvistä olennoista, ajatuksista, sa- 
noista, teoista, siis muodollisesti, mutta järje- 
töntä olisi silti väittää, että hyvyys on aineel- 
lista massaa, jota voi mitata metrittäin ja pun- 
nita kilottain. Sentähden pidämme teosofian 
nimessä kiinni molemmista näistä todellisuuk- 
sista, hengestä ja aineesta, tajunnasta ja muo- 
dosta, ja sanomme, että ne ilmenneessä elämässä 
kulkevat rinnakkain, käsi kädessä, vaikka ovat 
laadultaan aivan erilaisia, paljon enemmän kuin 
toistensa vastakohtia. Kuitenkin ovat toisiinsa 
niin kiedotut, ettemme osaa niitä täydellisesti 
erottaa. Sentähden sanon: tuoli ei ole kuollut, 
vaan elävä; sillä voi olla tajuntaa, mutta tämä 
varmasti ei ole ihmisenkaltaista tajuntaa; 
hyvyys ei ole olematon, vaan voimakkaasti 
elävä; sillä voi olla muotoa — ja ilmennyksis- 
sään se varmasti pukeutuu muotoon — mutta 
sen muodollisuus ei ole ainetta. Yhtäkaikki on 
käytännöllinen dualismi, henki ja aine. säily- 
tettävä, jotta sanoilla ja käsitteillä olisi kieles- 
sämme tehtävänsä. Ja sentähden kysymme: 
missä sitten on monismi? 

—Niin, tehän sanoitte, että teosofia on monis- 
mia. 

—Sen toistan vieläkin. Sillä huolimatta näistä 
suurista vastakohdista — henki ja aine. — onko 
muuta kii’i ^si nlomassanln? F.i. Yksi on ääret- 
tömyys, yksi on ikuisuus, yksi on filosofian 
absoluutti. Elämä on yksi, Jumala on yksi. 
Mitä tästä seuraa? Että elämä itsessään on se 
kolmas, jonka kahtena olemuspuolena ovat 
henki ja aine. Missä elämää on, siinä on hen- 
keä ja ainetta. Kaikki ilmennys on dualisti- 
nen, kaksinainen, mutta kaikki ilmennys on 
kotoisin siitä yhdestä, ainoasta, ilmenemättö- 
mästä — siitä kolmannesta, jota ilman noita 
kahta ei olisi. Jos E. P. käsittäisi tämän teoso- 
fisen näkökannan, luulen, että hän hyvinkin 
voisi hyväksyä meidän filosofiamme teoreetti- 
sesti  pätevänä,  vaikkei hän  käytännössä  vielä
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sano tietävänsä mitään todella yliaistillisista 
ilmiöistä. Ei teidänkään tarvitse olla epätietoi- 
nen omasta asenteestanne. Kyllä te teosofisena 
totuudenetsijänä olette monisti ja saatte ajatella 
yhtä loogillisesti kuin konsanaan materialisti- 
nen monisti, vaikkette asetakaan rajoja koke- 
muspiirillenne. Jos muuten näistä asioista tah- 
dotte tarkempia ja selvempiä lukutietoja, suo- 
sitan teille H. P. Blavatskyn »Teosofian avai- 
men» rinnalla pientä kyhäystäni »Uusi Jumala», 
joka ilmestyi painosta v. 1917, ja nuoruuden kir- 
jaani »Valoa kohti».   1927:325—327, 

materialismia ja epäuskoa vastaan ks R-R 
1928:286,   308, 

Missä taikausko häviää ja »valistunut» mate- 
rialismi astuu tilalle, siellä kansaa uhkaa siveel- 
linenkin taantumus, ks Iltapuhteella 1929:16—17, 
130,  1930:125, 

materialistinen alempi järki korotettu taivaan 
ja maan ainoaksi hallitsijaksi, ks tuhatvuotinen 
1930:138, 

materialistiset tiedemiehet, ks H. P. B. 1931: 
2—5, 

maailman sekä teoreettista että käytännöllistä 
materialismia vastaan, ks H. P. B. 1931:38—40, 
248, 

Korkein materialismi ei voi kieltää voiman 
olemassaoloa maailmankaikkeudessa. 1932:48, 

ks Teosofia ja sosialismi 1934:253—257. 
M ate r i a l isatsi o n i - i I m i öt 
Mitä vihdoin koskee Jesuksen esiintymistä 

kuoleman jälkeen, oli se vapaaehtoinen mate- 
rialisatsioni, jota tänä päivänä muistuttavat 
spiritistisissä istunnoissa tapahtuvat aineistumi- 
set mediumin avulla, ks raamattu 1905:183, 

ks jälleensynt 1907:42—44, 
»materialisoitua» eli aineellistua näkyväksi, 

ks   eetteri   1909:267—269,  kuolema   1917:243, 
Materialisatsioni eli aineellistuminen ei ole 

harvinainen ilmiö spiritistisissä istunnoissa, 
mutta silloin henkiolento pukeutuu fyysillisesti 
nähtävään muotoon, ks taide  1919:323—325, 

materialisatsioni-mediumi 1922:5—13, 
Eräs m a t e r i a l i s a t s i o n i - i s t u n t o ,  

art. kuuluu sarjaan Muistoja menneiltä vuo- 
silta, ks P. E. X 1922:52—58, 70—80. 

Mathers, Mac Gregor, kabbalisti ks R-R 1921: 
20—22. 

Matkakirjeet    ks P. E. X 
Matteuksen evankeliumi 
[*ks P. E. X art. sarja Uusi Testamentti ja 

teosofia, julk. kirjana »Jumalan valtakunnan 
salaisuudet».] 

Matt. 18:11 ks ihmisenpoika 1906:204, 
Matt. VI, 31—33 ks sosialismi 1907:113, 
Matt. I, 16 ks Kristus 1907:114, 
Matt. 24:15—22 ks maailmanloppu 1907:182— 

183, 
Matt. II, 1, 11 ks Tietäjä 1908:7—9, 
Kys. Pyytäisin selitystä Matt. ev. 7,3: »kuinka 

näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et 
näe malkaa, joka on omassa silmässäsi?» 

Vast. Tämä on ikävä kyllä tavallista ja joh- 
tuu rakkauden puutteesta. Jos ihminen ei 
rakasta, silloin hän näkee yhä enemmän pahaa 
ympärillään, kuta enemmän hänen järkensä 
kehittyy.    Mutta jos ihminen puhdistaa sydän- 
 

tään, silloin hän havaitsee hyvää ympärillään 
sitä enemmän, kuta enemmän hän oppii rakas- 
tamaan.    1908:92, 

Matt. ev. VI:24 ks art Uusi elämä 1908:321— 
324, 

Mateuksen evankeliumista viides, kuudes ja 
seitsemäs luku.    ks lapsi    1909:198—200, 

Matt. 5:34—36 ks lapsi    1910:77, 
Mateuksen XXIV luku sisältää tuon kuuluisan 

ks maailman loppu    1910:132, 276, 
jonka oli laatinut (munkki) Matteus, ks 

evankeliumit    1913:59—60, 
Matt. 9:12, 13 ks Kristus    1916:287, 
Matt. 5 luku ks sota    1920:103—105, 
Matt. 22:41—46, 16:13—18, ja 23:8 ks Apollonios 

1925:190, 
»Sano meille, milloin nämä tapahtuvat ja mikä 

s i n u n  l ä s n ä o l o s i  ja aikakauden lopun 
tunnusmerkki on oleva?» kysyivät opetuslapset 
Mestarilta Öljymäellä. (Matt. XXIV:3 ja seur.). 
— Niin kuuluu oikea käännös. P. E. 1925:374 
ja muist., 

käännösvirheestä — — — Matt. VII:6 — — — 
Toinen väärinkäsitetty kohta on Matt. V:37, 
jossa ks vuorisaarna    1927:88, 

Matteuksen evankeeliumien viidennessä 
luvussa     ks politiikka    1929:95, 

Matt. XXIV:3 ja seur. ks raamattu 1929:186— 
187 muist., 352, 

Matteuksen evankeliumin vuorisaarna, ks R-R 
1930:187, 381, 

Matt. VII, 7 y.m.    1932:225—226, 
ks riivaaja    1933:145. 
Matteya, Ananda, bhikku ks Buddha 1908: 

253. 
Maurilainen 
Jos ei näihin kysymyksiin voida vastata 

myöntävästi, silloin olen kuin »maurilainen, 
joka on tehtävänsä suorittanut ja saa mennä.» 
ks R-R    1920:340—348. 

ks kirkko    1932:163, 
Mavalankar, Damodar K.    1929:42, 1934:83. 
Maximus, keisari ks manikealaisuus 1921: 

209 muist. 
Mazdazna 
n.k. Mazdaznan (lue: masdaasnan) — ruoka- 

järjestelmästä ks Hanish    1909:208, 
Mazdazna merkitsee »mestari-ajatus». 1909: 

256, 
M a s d a s n a n  r a v i n t o -oppi on kirja, 

jota suosittelemme Tietäjän lukijoille.  1916:48. 
»Mayence’in profetia» ks ennustus 1914:365— 

367. 
Mayo,  Katherine:  M o d e r  I n d i e n .  
Indian satumaahan vie myös amerikkalaisen 

sanomalehtinaisen K a t h e r i n e  M a y o n  kuu- 
luisaksi tullut kirja M o d e r  I n d i e n ,  joka 
ilmestyi ruotsinnettuna jouluksi. Se ei kuiten- 
kaan avaa meille satujen, vaan räikeän todelli- 
suuden Indiaa. Kauhuksemme saamme lukea 
naisten sorretusta asemasta ja uskomattomista 
kärsimyksistä, jotka aiheutuvat n.s. lapsi- 
avioliitoista ja siitä, että pienet tytöt voivat 
joutua aikamiesten, jopa vanhojenkin vaimoiksi, 
jäädäkseen sitten leskien surulliseen asemaan. 
Kauhuksemme saamme niinikään lukea kastit- 
tornien   (paarioiden)   surkuteltavasta   asemasta;
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heitä on Indiassa kuusikymmentä miljoonaa ja 
he rukoilevat, ettei Englanti heitä hylkäisi; 
Englanti on nostanut heidät ihmisten asemaan, 
mutta jos India tulee aivan itsenäiseksi, joutu- 
vat he taas brahmaanien, pappiskastin, julman 
sorron alaisiksi. Teosofisen Seuran taholla on 
moitittu K. Mayon kirjaa yksipuoliseksi ja 
liioitelluksi, mutta vaikka se sitäkin olisi, — ei 
savua ilman tulta. Tekijä muuten perustaa tosi- 
seikkansa virallisiin asiapapereihin, tilasto- 
tietoihin, ensi kädessä kuulemiinsa ja näke- 
miinsä. Mielestäni siitä joka tapauksessa huo- 
kuu syvä myötätunto Indian kansaa kohtaan. 
Emme saa unohtaa, että Mestarit ja H. P. B. 
erikoisesti puhuivat lapsiavioliittoja vastaan ja 
että Mrs. Besant on seurannut heidän jäljissään. 
Viime vuosina onkin parannuksia saatu aikaan. 
Gandhi on samaten surrut lapsiavioliittoja ja 
kastittomien asemaa. Emme liioin saa unohtaa, 
että H. S. Olcott perusti koulun toisensa perästä 
paarioiden lapsia varten. Nämä O l c o t t  
p a n c h a m a  s c h o o l s  yhä vielä tekevät 
siunattua työtään.    1930:53—54. 

Mea culpa 
Ja sentähden jokaisen henkisen ihmisen tulee 

pitää ihannetta silmäinsä edessä ja tunnustaa 
mea culpa, mea culpa, jos hän ei kykene 
ihannetta noudattamaan,   ks sota    1920:104—105, 

Olen viime kuluneina päivinä saanut sekä 
kirjallisia että suullisia huomautuksia siitä, että 
kirjoitukseni Ruusu-Ristissä, ennen kaikkea 
artikkelisarja »Olemme käsittäneet oikein?»,1) 
on hämmästyttänyt ja surettanut useita lukijoita, 
samalla kun ovat turhaan odottaneet jotain 
ylevää ja sielua nostavaa tuotetta kynästäni. 

Kahden ystävän allekirjoittama kirje sanoo: 
»Ympärillämme kuulemme yhä useampia 

ääniä, jotka ihmetellen, ikävöiden odottavat saa- 
vansa lukea sinulta taas jotain entisessä 
inspiroivassa hengessä. Nämä ovat kaikki sinun 
ystäviäsi, joille olet osannut tuoda teosofian 
valon; useita sinä tunnet, mutta ehkä on vielä 
useampia, jotka tuntevat sinua ainoastaan kirjoi- 
tustesi kautta, mutta sinun kauttasi ovat saaneet 
uutta valoa ja uutta rohkeutta elämään. Kaikille 
näille ovat kirjoituksesi yhtäkkiä lakanneet ole- 
masta eloa antavana lähteenä, — sillä pole- 
miikki ja arvostelu ovat kiviä, mutta ei leipää. 

»Ymmärrämme sinun joutuneen umpikujaan, 
mutta sinä olet voimakas, ja me tiedämme myös, 
että käden käänteessä voit päästä siitä jos tah- 
dot. Tule j ä l l e e n  siksi inspiroivaksi ja 
eloa antavaksi voimaksi, mikä ennen olet ollut. 
— levittäen siunausta monelle, monelle!» 
Eräs toinen ystävä kirjoittaa: 
Ruusu-Rististä »Olemme käsittäneet oikein?» 
kirjoitussarjaa lukiessani olen ajatellut, onko- 
han tämäkin okkultismia. Ruusu-Ristissähän, 
okkultisena aikakauskirjana, julkaistaan kai 
vain alaansa kuuluvia kirjoituksia. Okkultisen 
aikakauskirjan tilaaja tahtoo tietenkin perehtyä 
okkultismiin. Minä ainakin jään nälkäiseksi 
mainittua kirjoitussarjaa lukiessani. Mutta 
olenhan maallikko okkultismissa niinkuin teoso- 
fiassakin enkä niitä asioita ymmärrä niin syväl- 
 

1)   [*Art    sarja    julk    »Ihmisyydenuskonto»- 
teoksessa.] 

lisesti kuin asiantuntijat. Tuon kirjoitussarjan 
julkaisisin erityisenä kirjasena, mutta en Ruusu- 
Ristissä vai lienenkö käsittänyt Ruusu-Ristin 
aivan väärin. Ennemmin painattaisin Ruusu- 
Ristiin esim. Paavalin kirjeitä. Niistä kai näl- 
käinenkin jotain tyydytystä saisi». 

Suullisesti eräs ystävä kertoi monen ruusu- 
ristiläisenkin olevan huolissaan siitä, että minä 
arvostelen ja moitin Teosofista Seuraa ja Mrs. 
Besantin, kun sillä taholla, esim. »Teosofissa», 
jo on aivan lakattu puhumasta minusta. »Jos 
Mrs. Besant mainitsee sinun nimesi, vaikkapa 
moittien, — ajattelevat teosofit, — on se 
kunnianosoitus, sillä niin pieni sinä sentään olet 
häneen verraten. Mutta jos sinä arvostelet 
häntä, on se kuin kärpänen yrittelisi voimiaan 
härkää vastaan». 

Siinä sen nyt kuulin, ja jollen nyt ota oppia. . . 

Mea culpa, mea culpa, tahtoisin 
huuhdahtaa kuin katolilaisen kirkon katuva 
kristitty. Kaikki syy on minun, jos olen niin 
huonosti osannut esittää sanottavani, että on 
ollut mahdoton päästä ajatusteni perille! Tah- 
toisin itkeä — ja voi surkeutta, samalla tahtoisin 
nauraa. Sydämeni on varmaan hieman paatunut, 
koska synnintunto ei ole minussa oikein elävä. 
Tuntuu tuolla taustassa vain niin suuri rauha, 
niin suuri ilo — ja niin suuri suru. 

Kerronko teille jotakin? Huoneessani on 
nurkka, jossa minun on tapana istua ja filoso- 
foida. Toisella seinällä on taulu, joka esittää 
Väinämöistä ja Ainoa, toisella seinällä on elävän 
ihmisen muotokuva, — arvaatteko kenen? Mrs, 
Besantin kuva suuressa koossa ja kauniissa 
kehyksissä. Sieltä lasin takaa hän aina hymyi- 
lee minulle, ja joka aamu nyökäytän hänelle 
hyvää huomenta. En ole koskaan lakannut 
häntä rakastamasta . . . 

Miksi siis olen kirjoittanut tuon monen mie- 
lestä niin onnettoman artikkelin »Olemmeko 
käsittäneet oikein?» Niin, veljet ja ystävät, ei 
se ole tapahtunut polemiikin eikä kritiikin 
halusta, vaan rakkaudesta teosofiaan. Jo nuorena 
näin ja tiesin, että teosofiasta tulisi elämäni 
elävä voima, ja teosofia onkin lakkaamatta ollut 
minulle kuin kirkkauden valo päivällä, kuin 
tuikkiva tähti yöllä, kuin varjoisa keidas erä- 
maan helteessä. 

Entä teosofia? Onko se samaa kuin Teosofinen 
Seura? Onko se samaa kuin Mrs. Besantin 
oppi tai Mr. Leadbeaterin selvänäköisyys tai 
tohtori  Steinerin Okkultinen kristinoppi? 

Kaukana siitä. Teosofia on se totuuden pyhä 
henki, joka elähyttää teosofista liikettä ja jonka 
ensimäisenä, syvällisimpänä, viisaimpana, tieto- 
rikkaimpana ja okkultisesti suurimpana tulkkina 
maailmassa oli Helena Petrovna Blavatsky. 
Ilman madame Blavatskya ei olisi teosofista lii- 
kettä. Ilman madame Blavatskya ei olisi Teoso- 
fista Seuraa. Ilman madame Blavatskya eivät 
Annie Besant, C. W. Leadbeater, Rudolf Steiner, 
Max Heindel, A. P. Sinnett y.m. y.m. olisi teo- 
sofeina enemmän kuin okkultisteina kyenneet 
mitään tekemään siitä mitä ovat tehneet. 
Kaikesta saamme kiittää madame Blavatskya. Ja 
voi meitä, jos unohdamme kiitollisuuden vel- 
kamme, jos rakastamme Teosofista Seuraa 
enemmän kuin teosofiaa,  jos rakastamme  Mrs.
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Besantin oppia ja Mr. Leadbeaterin näkyjä 
enemmän kuin teosofiaa, jos rakastamme mitä 
tahansa okkultismia enemmän kuin niitä peri- 
aatteita, joita Valkoisen Looshin Mestarit 
H. P. B:n välityksellä ilmoittivat kaikille totuu- 
den etsijöille, — voi meitä, sillä silloin pimeys 
meidät valtaa ja sielumme joutuu harhateille. 
Tämä ei ole dogmatismia, eikä se ole yhdenkään 
teosofisen opettajan halventamista. Se on yksin- 
kertaisesti totuuden tunnustamista. 

Ettekö muista kuulleenne, että teosofia ei ole 
tunteen asia enemmän kuin alemman järjen- 
kään. On teosofisia oppeja, jotka tyydyttävät 
personallisia tunteitamme, on toisia, jotka ennen 
kaikkea valaisevat järkeämme ja ymmärrys- 
tämme ja tekevät meistä pikku filosofeja. Mutta 
itse teosofiasta emme pääse selville, ellei meissä 
herää uusi käsittämiskyky, nimittäin n.s. 
intuitsioni. Meillä täytyy olla omaa intuitsionia 
eli sisäistä totuuden näkemystä, jotta tyystin 
käsittäisimme teosofiaa ja teosofisen liikkeen 
tarkoituksen. Meistä täytyy tulla — ei totuu- 
den ajattelijoita eikä uskojia ainoastaan, vaan 
totuuden tietäjiä, kuten kyseessä olevan kirjoi- 
tussarjan alussa koetin selittää. 

Mitä meitä totuuden etsijöinä liikuttaa toinen 
tai toinen personallisuus, toinen tai toinen seura 
tai yhdistys? Mehän kaipaamme henkilöistä ja 
seuroista riippumatonta totuutta, elämää, joka 
kumpuaisi omasta sielustamme, Jumalaa, jonka 
saisimme tuntea omassa hengessämme. Ja kun 
olemme löytäneet kaipuumme kohteen, miksi 
sitten arvostelisimme tai moittisimme toista tai 
toista seuraa tai henkilöä? Semmoinen on 
meistä kaukana, eikä semmoinen ajatus juolah- 
taisi minunkaan päähäni. 

Miksikä sitten olen kirjoittanut tuon kyseessä 
olevan artikkelini? Kuten jo sanoin, rakkaudesta 
teosofiaan ja teosofiseen liikkeeseen. Tahdoin 
näyttää, ettemme olleet »käsittäneet oikein» tai 
että olimme unohtaneet, mitä teosofia oikeas- 
taan oli. Ja olinhan itse ollut mukana tekijänä 
tässä väärinkäsityksessä ja tässä unohtamisessa. 
Suomenkielinen teosofinen työ alkoi vuosisadan 
vaihteessa. Vuoteeen 1914 uskoin minä vahvasti 
ja opetin toisia uskomaan, että Teosofinen Seura 
edusti maailmassa yksin ja paraiten madame 
Blavatskyn teosofista sanomaa. Vaikka oli koh- 
tia esim. sivuliikkeissä, Idän Tähdessä y.m., 
joissa tunsin ajattelevani ja tahtovani toista 
kuin T. S:n johto, ei uskoni ja luottamukseni 
tästä järkkynyt; pidin niitä personallisen maun 
asioina, — ja makuhan on erilainen. Mutta kun 
maailmansota alkoi v. 1914 ja veti pyörteeseensä 
Teosofisen Seuran, silloin aloin kysyä itseltäni: 
missä on T. S:n pohja ja perustus? Onko se 
teosofiassa, onko se madame Blavatskyn ohjel- 
massa? Ja sanomattomaksi surukseni täytyi 
minun tunnustaa itselleni, etten enää nähnyt 
enkä tuntenut Teosofisessa Seurassa alku- 
peräistä veljeyden ja totuuden henkeä. 

Mitä pahuutta tässä on minun puoleltani? 
Olenko ilkeä sentähden, että näen ja sanon ilmi 
totuuden? Tuskalla sen olen synnyttänyt. En 
minä iloiseksi tullut, kun oivalsin, että olimme 
joutuneeet karille. Kiirastuleen ja helvettiin se 
huomio minut syöksi. Mutta tulessa puhdistu- 
neena ja tuskissa vahvistuneena minun sieluni 
nyt huutaa maailmalle totuuden.    Jokaista tah- 
 

toisin unesta herättää. Mielelläni otan vastaan 
moitteita ja syytöksiä, väärinymmärrystä ja 
epäiiystä, kunhan vain saisin veljeni avaamaan 
silmänsä ja näkemään totuuden. 

Toistaiseksi vielä ääneni kaikuu kuuroille 
korville, mitä suureen teosofiseen maailmaan 
tulee. Mutta epäilemättä koittaa aika, jolloin 
yltympäri maapalloa alkaa kuulua samanlaisia 
ääniä, — ja silloin ehkä Teosofisen Seuran jäse- 
net ovat taipuvaisia tarkistamaan omaa käsitys- 
tään teosofiasta ja teosofisen liikkeen tarkoi- 
tuksesta. 

Ja jos sanotaan, että Ruusu-Risti olisi voinut 
säästyä näistä minun huomioistani ja huudah- 
duksistani, koska se okkultisena aikakaus- 
kirjana on velvollinen puhumaan salatieteestä, 
vastaan minä heti: eikö tämä sitten ole »sala- 
tiedettä»? Eikö salatieteen alkuaskel ole siinä, 
että oikealla tavalla käsitämme teosofisen liik- 
keen? Mitä me, rakkaat ystävät, tietäisimme to- 
dellisesta salatieteestä, jollei madame Blavatsky 
olisi pannut alulle teosofisen liikkeen? »Salai- 
sista tieteistä» olisimme voineet kuulla yhtä 
ja toista, sillä niistä on aina puhuttu, mutta kuka 
olisi julkisesti kertonut meille todellisesta 
m y s t e r i u m  m a g n u m i s t a ,  elävistä 
adepteista, henkisestä alkemiasta, rosenkreutsi- 
läisten viisaudesta, ellei H. P. B. ensin olisi tuo- 
nut meille valoa idästä? Hän paljasti meille, 
mikä okkultismi on, hän näytti meille tien 
okkultisen tiedon vartijain luo, hän todisti 
meille viisauden mestarein olemassaolon. Jos 
emme hänen työtänsä ymmärrä, jos ei meissä 
elä hänen teosofisen sanomansa henki, kuinka 
silloin voimme uskotella löytävämme okkultista 
tietoa, jota hänen julistamainsa mestarein 
ruusuristitemppelissä säilytetään? 

Meidän Ruusu-Risti-seuramme on vielä nuori. 
Sen velvollisuuteen kuuluu siis oman ajatus- 
elämänsä kasvattaminen ja kirkastaminen. Sille 
on laskettava oikea pohja. Onhan Ruusu-Risti 
teosofisen liikkeen hedelmä, onhan se teosofisen 
seura-aatteen jälleensyntymä, onhan sillä tule- 
vaisuus edessään. Tulevaa työtään silmällä- 
pitäen sen näin ollen täytyy oppia ajattelemaan 
oikeaan suuntaan. 

Ja oikean suunnan — olkoon se vielä kerran 
sanottu — antoi ja antaa yhä teosofisille seu- 
roille ja yhdistyksille yksinomaan itse teosofia, 
se jota H. P. Blavatsky mestarien lähettiläänä 
maailmalle julisti. 

Eräs Ruusu-Ristin lukija kirjoitti minulle, 
että hän vasta nyt sai tietää, että maailman- 
sodan aikana oli Teosofisen Seuran taholta seli- 
tetty, että valkoinen veljeskunta taisteli liitto- 
laisten puolella keskusvaltoja vastaan. Hän, 
kirjeenvaihtajani, sai tästä uutisesta kuin kyl- 
mää vettä niskaansa. Juttu oli hänestä mitä 
pahin skandaali koko teosofiselle liikkeelle. 
»Kuka järki-ihminen», hän huudahtaa, »uskoisi 
tämän jälkeen enää sanaakaan kaikesta siitä, 
mitä selvänäkijät kertovat ja kirjoittavat, kun 
tällä tavalla on paljastettu kaikki humbuugiksi!» 

Mielestäni tämä kirjeenvaihtajani sangen 
luonnollinen johtopäätös kuvaavalla tavalla 
paljastaa, minkä käsityksen me viime vuosi- 
kymmenien kuluessa olemme antaneet maail- 
malle teosofiasta.  Teosofia on muka inhimillis-
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ten selvänäkijäin tuotetta! Kun näiden selvä- 
näkijäin siveellinen kanta osoittautuu horju- 
vaksi, horjuu muka itse teosofiakin! 

Voi meitä, että olemme semmoisen kuvan 
asiasta antaneet. Voi meitä, että sillä tavalla 
ehkä itsekin uskomme. Olemmeko siis unohta- 
neet, että teosofiaa ovat vain ne teosofiset perus- 
totuudet, jotka madame Blavatsky julisti ja 
joista mestarit menivät niin sanoaksemme 
takaukseen? Näitä perustotuuksia ilmoitettiin 
kolmannen rodun ihmiskunnalle alkuperäisenä 
viisaususkontona ja niitä ovat vuosituhansien 
vieriessä todentaneet ja todistaneet toinen adepti 
toisen perästä. Ei niissä ole mitään tavallisen 
selvänäköisyyden jälkiä. Paljon korkeammilla 
kyvyillä on niitä asioita tutkittu. 

Teosofia ei riipu   yhdestäkään   inhimillisestä 
selvänäkijästä    eikä    kaadu,    kun selvänäkijät 
kaatuvat. 

* 
Ja nyt minun pitäisi kaiken edelläolevan 

päälle sanoa lukijoilleni: tilatkaa Ruusu-Risti 
vuodeksi 1923 ja hankkikaa sille lisää tilaajia! 

Kuinka nöyryytetyksi tunnen itseni, kuinka 
mitättömäksi. Eräs ystävä sanoikin minulle: 
»ei Ruusu-Risti kestä kilpailussa toisten aika- 
kauskirjain kanssa, jos se yhä pysyy näin 
pienenä.» Saatoin häntä kyllä heti lohduttaa 
sillä, että olin ajatellut Ruusu-Ristin laajenta- 
mista jonkun verran. Ruusu-Ristillä on tänä 
vuonna 320 sivua, — no niin, ensi vuonna se 
tulee käsittämään 400 sivua. En tee suurempia 
hyppäyksiä eteenpäin, ettei tarvitsisi peräytyä. 
400 sivua voin luvata, vaikkei tilaajamäärä kas- 
vaisikaan.    Mutta jos tilaajamäärä kasvaisi... 

Vaan minun piti puhua kilpailusta. Sanotta- 
koon siis heti suoraan: kilpailuun en pysty. En 
ymmärrä mitä kilpailu onkaan. Olen nuoresta 
saakka etsinyt totuutta ja uskon teosofiassa sen 
löytäneeni. Haluni ja harrastukseni on kertoa 
toisille näistä löydöistäni. Ne jotka itse etsivät 
ja rakastavat totuutta, kuuntelevat kyllä mielel- 
lään, mitä toisella on kerrottavana. Ei tässä 
ole puhettakaan mistään kilpailusta. Sen kyllä 
ymmärrän, että totuuden tietäjäkin voi tulla 
ikäväksi, jollei hän osaa esiintyä niin, että häntä 
halusta kuuntelee. Ja jos semmoinen kohtalo 
lankeaa hänen osalleen, on miltei parempi, että 
hän näyttämöltä poistuu . .. 

Nyt kuitenkin tunnen iloa sydämessäni. Olen 
kuin varma siitä, että Ruusu-Ristillä kaikkine 
puutteellisuuksineen on todellisia ja lujia ystä- 
viä. Sydämeni uskoo, että nämä ystävät eivät 
heitä, vaan että ne yhä tahtovat yrittää ja auttaa 
ja kestää vaikeuksissa. 

Kuinka kiitollinen olen kaikille, jotka ovat 
tehneet työtä Ruusu-Ristin levittämiseksi, uhra- 
ten aikaa, uhraten rahaa. He ovat varmasti teh- 
neet enemmän hyvää kuin ovat aavistaneetkaan. 
Ja minä uskon, että nyt kun vuosi taas on loppu- 
maisillaan ja uusi alkamassa, he yhä tahtovat 
jatkaa työtään ja uhraustaan aikakauskirjamme 
hyväksi. 

Ensi vuodeksi olenkin suunnitellut jatko- 
kirjoitukseksi selvittelyä Jeesus Kristus-kysy- 
myksestä, joten tavallaan se, minkä piti ilmes- 
tyä erikoisena kirjana, tulisi luettavaksi Ruusu- 
Ristin palstoilla. Tämä kysymys on ehkä 
omiansa herättämään mielenkiintoa laajemmissa 
 

piireissä, joten ei pitäisi olla ylen vaikea hank- 
kia uusiakin tilaajia Ruusu-Ristille, jos lehti 
muuten  on  sen  arvoinen  ystäviensä  mielestä. 

Tämän numeron mukana jaetaan kaikille 
tilaajilleni tavanmukainen tilauslista. Hinta 
pysyy entisellään.    1922:257—264. 

Mead, G. R. S. 
ks teosofia art Kansainvälinen    1905:92—96, 
G. R. S. Mead lausui ks Palomaa    1906:62—63, 
ks Kristinuskon syntyessä    1906:183, 
suomennoksen    G. R.  S.    Meadin    mainiosta 
biografiasta    A p o l l o n i u s     T y a n a l a i n e n  
Engl. suom. Hugo Vaivanne    1914:202, 252, 

ks Apollonius 1914:253, Lehmann, E. 1921:60— 
61, 1922:205—206, 

Mr. G. R. S. Mead, joka oli toiminut H. P. B:n 
yksityissihteerinä ks H. P. B. teoksista »Teoso- 
finen Sanakirja»    1925:37—38. 

Medem, kreivi von ks Cagliostro 1916:10—14. 
»Medisiinimiehet» ks poppamiehet 1916:286. 
Meditatsioni    ks mietiskely 
Mediumismi,  -t inen 
Vrt. mitä mediumistisista ilmiöistä on sanottu 

kirjassa »Mitä on kuolema?» ks yliaistillinen 
1905:30, 

Omantunnon viime numerossa eräs kirjeen- 
vaihtaja, M. K., kertoo »ihmeellisen naissaarnaa- 
jan», Karoliina Riikosen mediumistisestä esiin- 
tymisestä ja pyytää teosofialta tarkempaa selon- 
tekoa »tieteen, sielutieteen ja fysiologian kan- 
nalta» tähän yliaistilliseen ilmiöön, joka kirjeen- 
vaihtajan mielestä näkyy olevan spiritistinen 
ilmiö.    Vrt.    Omatunto,  n:o 4,  siv.  86—87. 

Kuten olen kirjassa »Mitä on kuolema?» koet- 
tanut esittää, tehdään nykyaikana ero paljas- 
taan mediumististen ja suorastaan spiritististen 
ilmiöiden välillä. Mediumistiset ilmiöt ovat 
sangen tavalliset, spiritistiset — ainakin todis- 
tettavasti — verrattain harvinaiset. Spiritisti- 
seksi kutsutaan ilmiötä silloin, kun mediumin 
kautta todella vaikuttaa vainajan henki; muissa 
tapauksissa sitä nimitetään mediumistiseksi. 

Mediumi on ihminen, jonka fyysillinen ruumis 
on niin sanoaksemme löysästi kokoonpantu. 
Fyysillinen ruumis on rakennettu fyysillisen 
tason eri ainelajeista: kiinteistä aineista, juokse- 
vista aineista, kaasuista ja eetteristä; eetterin 
tuntee toistaiseksi havainnollisesti vain salatiede 
ja tutkijat semmoiset kuin Rochas d’ Aiglun 
(kts. »Mitä on kuolema?», siv. 83—86). Tämä 
eetteri-aine muodostaa ikäänkuin eri ruumiin, 
fyysillisen ruumiin kaksoiskuvan eli haamun, 
vaikka se on aina lujasti kiinni ulkonaisessa 
fyysillisessä ruumiissa niin kauan kuin ihminen 
on terve. Mediumi on semmoinen epänormaa- 
linen olento, jonka eetteriruumis on löysästi 
kiinni fyysillisessä. 

Kaikissa mediumistisissä ilmiöissä on huomat- 
tava kaksi puolta: 1) henkinen eli hypnotinen 
puoli ja 2) aineellinen eli fysiologinen. Jälkimäi- 
nen on ilmiön causa materialis eli aineellinen 
syy — ehdoton ehto, conditio sine qua non; 
edellinen on sen causa efficiens, tilapäisesti 
aiheutuva syy, jota ilman toinen ei pääse näyt- 
täytymään. Toisin sanoen: kun on olemassa 
mediumi, tarvitaan jokin, joka asettaa hänet 
hypnotiseen tilaan eli transiin. Tavallisessa 
hypnotisessa  ilmiössä    tämä    toinen    on elävä
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hypnotiseraaja, puhtaasti mediumistisessä ja 
spiritistisessä ilmiössä taas joku näkymätön 
hypnotiseraaja. Se fysiologinen prosessi, mikä 
kummassakin tapauksessa tapahtuu on seuraava: 
hypnotiseraajasta lähtee loistava eetteriaine, 
joka tunkeutuu hypnotiserattavan elimistöön; 
kuta voimakkaampi mediumi tämä on, sitä 
enemmän hänen oma eetteriaineensa syrjäytyy, 
hermoputkista poistuen, ja hän täyttyy uneen- 
vaivuttajansa magnetismilla. Samalla hänen 
tajuntansa työntyy pois fyysillisistä aivoista, 
siirtyen astralitasolle, ja mediumi, kadottaen 
päivätajuntansa, antaa aivonsa vieraan tajunnan 
käytettäviksi. 

Nyt on huomattava, että tämä vieras tajunta, 
tämä mediumistisen ilmiön näkymätön hypnoti- 
seraaja, ei läheskään aina todistettavasti ole vai- 
najan henki, vaan on se tavallisesti eräs toisen- 
laatuinen sielutieteellinen ilmiö, nim. mediu- 
min oma »alitajunta». Äsken mainitsemassani 
kirjassa olen koettanut tehdä selkoa siitä 
nykyään paljon tutkitusta psykologisesta ilmiös- 
tä, että ihmisen päivätajunta on vain osa hänen 
todellisesta tajunnastaan (siv. 29—83). Hän on 
sieluna paljon sisältörikkaampi ja tajuisempi 
olento kuin fyysillisenä personallisuutena, vaikk’ 
ei tämä näkymätön tajunta ole yksinomaan 
korkeampi. Se on ikäänkuin aarreaitta, johon 
kaikki kokemuksemme monen elämän kuluessa 
on koottu, ja siinä on paljon tomua ja tuhkaa- 
kin. 

Kun nyt ihmisen fyysillinen elimistö on 
mediumistinen, saattaa hänen oma alitajuntansa 
ikäänkuin hypnotiseraajan tavoin lykätä tiel- 
tään päivätajunnan ja omalla tavallaan vaikut- 
taa elimistön kautta, puhuen, kirj ottaen, piirtäen 
j.n.e. 

En tiedä, onko Karoliina Riikosen tapaus spi- 
ritististä laatua; mutta epäilen, ettei se sitä ole. 
Otaksun, että hänen oma alitajuntansa mediu- 
mistisessä hypnosissa näyttelee saarnaajan roo- 
lia —enemmän tai vähemmän taidokkaasti. 
1905:118—119, 

ks Materialismi ja humpuuki    1905:745—146, 

Kys. Olen tehnyt spiritistisiä kokeiluja, 
joista on ollut lupaavia tuloksia, mutta kun 
puuttuu perusteellista tietoa menettelytavoista 
niiden monipuolisten vaarojen ehkäisemiseksi, 
jotka ehkä voisi mainituista seikoista johtua, 
pyydän »Omantunnon» hyväntahtoisesti esittä- 
mään, mistä voisi saada varmoja ohjeita maini- 
tulle asialle. 

Vast. Vaaroista vapaa on se, jonka vaiku- 
tin ja tahto on puhdas, epäitsekäs ja kaikkien 
ihmisten parasta tarkottava. Yliaistillista tietoa 
ei pidä etsiä uteliaisuudesta tai vallanhimosta. 
En kehota ketään kehittämään itsessänsä mediu- 
mistisia kykyjä, sillä se viepi vain säännöttö- 
mään »astralismiin»; kaikki synnynnäiset mediu- 
mit ovat ihmisiä, jotka jossain edellisessä ruu- 
mistumassa ovat koettaneet kehittää itsessään 
astralisia kykyjä. Todellinen henkinen kehitys 
käy sitä vastoin toista suuntaa: se kehittää ensin 
luonnetta, tahtoa ja älyä, ymmärrystä — sitten 
psyykkiset voimat puhkeavat itsestään eloon. 

Mutta se, joka tahtoo tieteellisesti tulla vakuu- 
tetuksi spiritistisistä ja mediumistisista tosisei- 
koista,   käyköön jonkun jo  valmiin mediumin 
 

istunnoissa     ja    tutkikoon     niissä     esiintyviä 
ilmiöitä.   1905:182, 

aineistumiset mediumin avulla, ks raamattu 
1905:183, 

ks näyt 1905:215, psykometria 1906:94, spiri- 
tismi 1906:143, 

Kys. Minkätähden »Omatunto» antaa niin 
suuren merkityksen spiritismille ja mediumi- 
koetuksille, jotka m:me Blavatsky teoksessaan 
»Teosofian avain» melkein hylkää? M:me B. lau- 
suu, että »mediumi» ainoastaan puhuu omia 
kokemuksiaan menneisyydestä; ja että toisen 
henki ei voi vaikuttaa hänen kauttansa. 

Vast. Omassatunnossa olevista kirjotuksista 
vastaa kukin kirjottaja itse; että siinä on ollut 
kirjotuksia semmoisia kuin »Mediumin koke- 
muksia» y.m. on luettava minun syykseni. Tällä 
en kuitenkaan ole tahtonut osottaa, että »kallis- 
tuisin spiritismiin», jos spiritismillä tarkotetaan 
jonkinmoista elämänkatsomusta, sillä olen 
vakuutettu, että se maailmankatsomus, jota kut- 
summe teosofiseksi, on ainoa, joka tyydyttävästi 
ratkaisee elämän arvotukset. Mutta tunnustan 
olevani sangen intreseerattu spiritismistä yliais- 
tillis-tieteellisenä tutkimuksena, koska juuri 
spiritistinen tutkimus tieteellisesti harj otettuna 
on omiansa todistamaan maailmalle, ei ainoas- 
taan, että löytyy paljon tuntemattomia luonnon- 
lakeja ja salaisia inhimillisiä voimia, vaan myös- 
kin erinäisissä tapauksissa, että ihminen on ole- 
massa kuoleman jälkeen. Tämä oli epäilemättä 
Madame Blavatskynkin kanta. Hän sanoo 
nimenomaan, että ihmisen h e n k i  saattaa 
ilmestyä spiritistisessä istunnossa heti kuoleman 
jälkeen ja ennen minuuden taivaaseen nouse- 
mista (kts. Nyckel tili teosofien, sid. 140—141); 
mutta samalla hän on tietysti sitä mieltä, että 
useimmissa tapauksissa ei suinkaan vainajan 
henki ilmesty, vaan ainoastaan hänen haamunsa 
tai liekkiönsä y.m. Samalla kannalla ovat 
nykyään kaikki tieteelliset spiritistitkin, ja 
niistä asioista olen selvästi puhunut sekä kir- 
jassa »Mitä on kuolema?» että »Salatieteilijän 
sanakirjassa». Muuten »Teosofian avain» ilmes- 
tyy suomenkielellä kokonaisuudessaan luulta- 
vasti jo ensi jouluna.   1906:231, 

mediumi itse hypnotiseraa itsensä ja antaa 
alitajunnalleen vapaat ohjakset ks saarnatauti 
1906:246, 

Hänen ei tarvitse mediumein välityksellä tie- 
dustella vainajain kohtaloa, sillä ks salatiede 
art Todistuksia  1907:4—5, 

Siellä hänellä oli hyvä mediumi ks jälleen- 
synt art Ulkonaisia 1907:43—44, 

K u i n k a  mediumi t y ö s k e n t e l e e ,  
kirj. A. of P. S. 1907:236, 

Mediumi on semmoinen ihminen, joka edelli- 
sessä ruumistuksessaan ks spiritismi 1907:274, 

ks eetteri 1908:164 muist., 

Kys. Minkälaisten väreilyjen nojalla mediumi 
Peters esim., esinettä kosketellessaan, päättää 
esineenomistajan luonteenominaisuuksista y.m. 
Astralistenko? 

Vast. Jokaiseen esineeseen painuu ikään- 
kuin sen käyttäjän astralinen leima. Tämän lei- 
man välityksellä herkkätuntoinen mediumi pää- 
see    yhteyteen    esineenomistajalle    kuuluvien
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akaashisten valokuvain astralisten heijastusten 
kanssa; hän on siis tavallisesti luonnon ajatus- 
kuvain kanssa tekemisissä eikä itse kysymyk- 
sessä olevan henkilön, elävän tai kuolleen. 
Mutta sattuu, että hän joutuu rapporttiin vaina- 
jankin kanssa, jos tämä vielä on astralitasolla 
tai jos mediumi on niin herkkä ja niin puhdas, 
että taivasmaailmakin voi häneen vaikuttaa. 
(Akaashiset valokuvat eli aikakirjat ovat kor- 
keammalla mentalitasolla; se on luonnon ereh- 
tymätön muisti, joka tarkkaan merkitsee eli 
valokuvaa mitä tapahtuu). 1908:312, 

Mediumistisilläkin henkilöillä on usein saman- 
lainen voima, ks ihme 1909:260, 263, 
näitä   ihmisiä   kutsutaan  mediumistisiksi   eli 
mediumeiksi,  välittäjiksi,  koska  he  ovat  aivan 
erityisessä  suhteessa  astralimaailmaan,  ks  eet- 
teri 1909:267—269, 
ks ajatus    1910:127, 

ks salatiede 1910:180, ilmiö 1911:179, unielämä 
1912:46, 

automatisesti kirjottava mediumi, s.o. hän tun- 
tee välistä kutsumusta tarttumaan kynään ja 
antamaan sen itsestään kirjottaa paperille ks 
Atra. K. 1916:52—53, 

Spiritistiset mediumit esim. ovat ihmisiä, 
jotka kuulevat ja näkevät vainajia ja voivat 
antaa ruumiinsa heidän käytettäväkseen, ks 
Mysteriot I 1916:65—67, 
ks  suggestioni  1916:286,  Busch,   Oscar   1917:9, 
astraali 1917:243, 
ks eetteri 1917:244, 
ks vainaja    1919:63, 
Lönnrot oli mediumi, kansallishaltian valit- 
sema välikappale, ks P. E. XII Kalevalan Avain 
1919:87—88. 1922:5—13, 52—58, 
ks Somnambulismi 1922:63—64, 
Onhan hän dokumentoinut itsensä mediu- 
miksi, joka on ollut tekemisissä vainajien kanssa 
henkimaailmassa, ks Karjalainen, V. 1922:68—70, 
70—80.  198, 

ks psykismi 1923:317, 
Mediumit varsinkin ovat — ainakin jonkun 

verran — sairaaloisia ilmiöitä; mutta — — — 
mediumein aikaansaamat ilmiöt antavat meidän 
aavistaa, mitä ihmeellisiä — — — Mediumismi 
on yhteydessä sukupuoliolemuksen kanssa, ja 
ainoastaan siinä määrin kuin ihminen voittaa 
sukupuolista luontoaan, hän pääsee mediumis- 
minsa herraksi ja muuttaa mediumistisen kyvyn 
maagilliseksi, ks Lagerborg, Rolf 1924:75—76, 
ks Somnambulismi 1924:89—90, 
Madame Blavatsky ei ollut tavallinen me- 
diumi,  ks autoriteetti 1925:150—151, 

Rouva Karadja oli itse mediumi, kun hän kir- 
joitti ks Karadja. M.  1926:13, 

Mediumistisia ilmiöitä tapahtuu paljon maa- 
ilmassa, ja jollei ks teosofia  1926:166—169, 

Tavalliset karkeat mediumit saavat inspi- 
ratsioninsa vainajien ja pahojen henkien tuone- 
lasta. Treenatut mediumit välttävät näitä, mutta 
— — — Ja kaikki mediumisuus hänestä häviää, 
kun hän alinomaa  elää  yhteydessä  Kristuksen 
kanssa. — — — Hysteria on mediumismia,   ks 
I. T. J. 1926:243—247, 

mediumistista selvänäköä ks selvänäkö 1927: 
39, 

mediumistis-okkultisen vihkimyksen, ks Holm, 
Knut 1927:331, 

psykograafi-mediumiksi, ks Reuter. F. 1929:19, 
ks Kristus 1929:137—141, 
M e e d i o  v a r k a u t t a  s e l v i t t ä m ä s s ä .  

1929:166—167, 
Houdini oli miltei ottanut elämäntehtäväkseen 

spiritististen mediumein »paljastamisen» ks 
Houdini 1929:182—183, 

ks Karadja, Mary 1931:41, 
M e e d i o  M a r s i n  t u t k i j a n a .  1931:99 

—100. 
ks Doyle    1931:289—290. 
Meksikko 
ks Joulu 1906:273—275, Joulusymboliikkaa 

1911:357—361. 
Meia, Aimo  1934:191. 
Melartin,  Erkki, säveltäjä 
ks P. E. VI Pietari 1913:514, Päämaja 1915:456, 

marraskuu 1915:503, R-R 1920:382—383, P. E. VIII 
1921:6, P. E. VIII 1921:511,  1923:226, 227, 230, 

P r o f e s s o r i  E r k k i  M e l a r t i n ,  Ruusu- 
Ristin perustajia ja Neuvoston jäsen, täytti hel- 
mikuun 7 p:nä 50 vuotta ja muistettiin sekä 
juhlapäivänään että myöhemmin monenmoisilla 
sydämellisillä kunnian- ja rakkauden osoituk- 
silla.   1925:95, 

Helsingin Ruusu-Ristissä vietimme helmikuun 
16 p:n looshikokouksessa suuren säveltäjämme 
Erkki Melartinin viisikymmenvuotisjuhlaa. Ilta 
kului huomaamatta puoliyöhön elämäniloisen 
tunnelman yhä vain kohoutuessa. Ohjelma oli 
rikas: soittoa, laulua, melodraama, puheita, 
kahvia ja keskustelua. Annikki Uimonen lau- 
loi Melartinin sävellyksiä ja Thure Äberg 
Melartinin sovittamia karjalaisia kansanlauluja, 
ja laulujen taikavoima vapautti sielut lentoon. 
Hilda Pihlajamäki esitti Melartinin säveltämän 
melodraaman »Neitsyt Maarian rukous», Piippa 
Heliön säestämänä. Puheita pitivät kunnia- 
vieraalle Jussi Snellman, Thure Äberg, alle- 
kirjoittanut y.m., ja Erkki Melartin vastasi. 
Koska edellisenä päivänä olin kuullut Melar- 
tinin kuudennen sinfonian, en voinut olla kerto- 
matta vaikutelmiani siitä. En aio tässä niitä 
toistaa, se vain olkoon mainittu, että sävellys 
oli mielestäni todistus Melartinin korkeasta 
inspiratsionista, joka ei ollut lähtöisin kolmi- 
naismaailmasta, vaan hengen puhtailta ylän- 
göiltä. Se oli niin sanoakseni kosmillista inspi- 
ratsionia, ja sentähden sitä saattoi tulkita eri 
muodoissa, eri avaimilla — kosmogeneettisesti, 
psykologisesti, musikaalis-esteettisesti j.n.e. — 
kaikupohjan ja äänten langan jäädessä samaksi 
kaikissa eri tulkinnoissa. Semmoinen inspirat- 
sioni on vain mahdollista säveltäjälle, joka 
samalla on mystikko, ja säveltäjä itse painosti- 
kin puheessaan omaa ruusuristiläisyyttään. 

Viideskymmenes vuosi lienee muuten merkil- 
linen vuosi sekä kansan että yksilön historiassa, 
jos saamme uskoa juutalaisten vanhaa salatie- 
dettä. Joka seitsemäs vuosi on lepovuosi, mutta 
kun seitsemän lepovuotta oli eletty — siis 49 
vuotta — seurasi suuri riemuvuosi viidentenä- 
kymmenentenä. Tästä sanoo Mooseksen III kirja 
(XXV:9—13): »Niin sinun pitää antaman soittaa 
pasunalla ylitse koko teidän maakuntanne, seit- 
semännen kuukauden kymmenentenä päivänä; 
juuri sovintopäivänä antakaat pasunan käydä 
yli koko teidän maakuntanne.    Ja teidän pitää
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se viideskymmenes vuosi pyhittämän ja julista- 
man vapautta maassa kaikille niille, jotka siinä 
asuvat, sillä se on teidän riemuvuotenne; silloin 
pitää kunkin saaman takaisin oma perintö- 
maansa, jokainen sukunsa omaisuus. Sillä 
viideskymmenes vuosi on teidän riemuvuotenne; 
ei teidän pidä kylvämän eikä leikkaaman itses- 
tänsä kasvanutta eikä noukkiman, mitä leikkaa- 
mattomissa viinipuissa on kasvanut. Sillä se on 
riemuvuosi, se olkoon teille pyhä. Mutta pellosta 
syökää mitä se kasvaa. Tämä on riemuvuosi, 
jona kukin teistä saa palata omaan perintö- 
osaansa.» 

Muistuu mieleen, että tämä vuosi 1925 on teo- 
sofisen liikkeenkin viideskymmenes. 1925:103 
—104, 

Helmikuun 16 p:nä vietettiin Erkki Melartinin 
viisikymmenvuotisjuhlaa iloisessa ja kodik- 
kaassa ryhmäkokouksessa, kuten toisessa pai- 
kassa lehteämme kerrotaan 1925:143, 237. 1926: 
176,  1927:162, 

Minä u s k o n  — on nimeltään Erkki Melar- 
tinin äsken julkaisema aforismi-kokoelma. Kir- 
jan lukee ahneella jännityksellä ja riemukkaalla 
hyväksymisellä, välistä hymyillen, välistä hel- 
tyen. Tekijän kotijumalien joukosta kaipa- 
simme kuitenkin H. P. B:n, sillä teosofiset kirjat 
tuskin kuuluvat niiden joukkoon, joita yleensä 
luetaan.   1928:328. 

1930:53, 1932:112. 
Melkisedek 
Kys. Mitä tarkottaa tämä värssy: »Ilman 

isää, ilman äitiä, ilman sukua; ei hänellä ole 
päiväin alkua eikä elämän loppua; mutta hän 
on Jumalan poikaan verrattu ja pysyy pappina 
iankaikkisesti».    (Hebr.  epist. VII:3)? 

Vast, Ylläolevat sanat puhuvat Melkisede- 
kistä eli kuningas Sedekistä. Jeesuksesta sano- 
taan samassa hebrealais-epistolassa, että hän »on 
tehty ylipapiksi kaikiksi ajoiksi Melkisedekin 
säädyn eli oikeammin järjestön (veljeskunnan) 
jälkeen», ja Melkisedek itse oli »Salemin kunin- 
gas, kaikkein korkeimman Jumalan pappi» 
(VI: 20 ja VII: 1). 

Käsittääkseni Melkisedek on Salaisen Veljes- 
kunnan alkuperäisten perustajain yleis- eli 
sukunimi. Melkisedek on siis ne »viisauden 
pojat», ne »rauhan (Salemin) kuninkaat», jotka 
Venuksen kehitysjärjestelmää]! kuuluvina saa- 
puivat tänne maan päälle Jouduttaakseen mei- 
dän ihmiskuntamme henkistä kehitystä (kts. 
Omantunnon viime n:ossa olevaa art. »Uusi tes- 
tamentti ja teosofia»)1) ja jotka siis todella oli- 
vat »ilman isää, äitiä, päiväin alkua ja loppua», 
kuten epistola sanoo. Niinikään heitä saattaa 
»verrata Jumalan Poikaan», joka tässä kohden 
tarkottaa meidän aurinkokuntamme Logosta ja 
hallitsijaa, koska ihmiskuntamme heidän avul- 
laan pääsee Herransa (Logoksensa) tuntemi- 
seen. On niinikään luonnollista, että Jeesus on 
tehty ylipapiksi »Melkisedekin säädyn jälkeen», 
sillä tämä merkitsee vain, että hän henkisesti 
kehittyi Salaisen Veljeskunnan turvissa, vihit- 
tiin ja saavutti korkeimman adeptiutensa (»yli- 
pappiutensa kaikiksi ajoiksi») Veljeskunnan 
järjestön mukaan.   1906:141, 

i)   [*ks P. E. X] 

Melkisedekin koulussa viisastuneina. ks 
Goethe.   1932:70—72. 

M e moaari kirjall isuus 
Memoaarikirjallisuudesta tahdon erikoisesti 

huomauttaa kolmesta teoksesta, joiden lukemi- 
nen on tuottanut minulle sanomatonta nautin- 
toa. Toinen on A r v i d  J ä r n e f e l t i n  Van- 
h e m p i e n i  r o m a a n i ,  II osa. Toinen on 
Alma S ö d e r h j e l m i n  muistelmateos M i n 
v à r 1 d. Kolmas on M a h a t m a  G a n d h i n  
muistiinpanot Minä e x p e r i m e n t  med 
s a n n i n g e n .  Mainitsen nämä kolme yhtaikaa, 
sillä ne ihastuttavat suoruudellaan, totuuden 
rakkaudellaan ja suvaitsevalla ihmisymmärtä- 
myksellään. Mieleen painuvat Gandhin sanat: 
suurin läksy, minkä olen elämässä oppinut, on 
kompromissi eli sovitteleminen.   1930:53. 

»Mene, äläkä enää tee syntiä!» ks auttaminen 
1930:226. 

Menkää ja tehkää kaikki kansat minun ope- 
tuslapsikseni ks Markus 1907:140. 

Menestys riippuu ihmisen omista ponnistuk- 
sista ks jooga 1916:437—438, 

Menestys ei meitä seuraa, jos vain matkimme 
toisia, ks ennustus 1920:53—54, ennustus 1933: 
156. 

Mennander, piispa   1913:52—53. 
Menneisyys 
Jokainen nykyhetki on menneisyyden lapsi ja 

tulevaisuuden  isä.    1906:41, 
Joskin elämämme kokonaisuudessaan, sen 

tausta niin sanoaksemme, on menneisyyden 
tulos, eivät osat sitä ole. ks tahto art Mitä on 
1907:193—197, 

saa nähdä oman menneisyytensä ks karma art 
Mitä on    1908:333—337, 

kulttuurikansan menneisyys, ks Kalevala 
1909:76, 

Tulevaisuus on syntyvä menneisyydestä ks 
Suomi    1910:365, 

Menneisyys ei ole harhaa, sillä se yhä elää 
meissä ks aika 1913:2, 

Ja menneisyyden muisto ja tulevaisuuden 
toivo innostuttavat sinua kulkemaan sitä kaitaa 
tietä, jota kaikki Veljet ennen sinua ovat astu- 
neet,   ks Viisaus 1913:471, 

Kun katselen tätä menneisyyttä ks vallan- 
kumous    1915:147—149, Kivi, A.    1916:148—149. 
mitä iloja ja suruja menneisyytemme kätkee 
ks jälleensynt 1919:296, 
ks aika    1920:3, 

Menneisyys elää muistissa, mutta on fyysilli- 
senä todellisuutena kuollut. Kuolkaamme mekin 
pois menneisyytemme erehdyksistä, että voi- 
simme syntyä uudestaan Kristuksen hyveissä, 
ks Joulun sanoma  1922:298, 
Kohtalon muodostavat kaikki siemenet, mitkä 
on kylvetty menneisyydessä ja nykyisessä  elä- 
mässä kantavat hedelmää, ks art Kohtalo, kait- 
selmus,  vapaus  1924:261—265, 
ks vuosi    1925:3, 
menneen    ajan    ja    nykyisen ajan totuuden- 
etsijän seurassa ks J. H. H. Isä Abraham 1925: 
192, 
ks ponnistsus      1928:182, 

miksikä unohtaisimme menneisyytemme ks 
Kristus 1929:138—141. 

ks    täydellisyys    1932:241—243. 
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Mens sana 
Mens sana in c o r p o r e  sano. »Terve 

mieli terveessä ruumiissa», sanoivat vanhat roo- 
malaiset, ja meidän aikanamme on taas ruvettu 
ottamaan huomioon tätä vanhaa totuutta. Kai- 
kenmoisten voimistelu- ja ruumiinharj otus- 
järjestelmien rinnalla näkyy aivan viime aikoina 
tanskalaisen J. P. Miillerin »Minun järjestel- 
mäni» (Mitt system) voittavan paljon alaa. 
Sanomalehdissä näkee tavan takaa sekä innok- 
kaita puoltolausetta semmoisten puolelta, jotka 
sitä järjestelmää ovat noudattaneet, että myös 
ankarasti tuomitsevia arvosteluja etenkin lää- 
kärien puolelta. Kummatko ovat oikeassa? Se 
kysymys ei mielestämme ole niin tärkeä. Tärkeä 
on, että ihmiset yhä selvemmin oppivat ymmär- 
tämään, että tauti ja heikkous ei ole fyysilliselle 
ruumiille välttämätöntä ja »luonnollista», vaan 
päinvastoin että terveys ja hyvinvointi on ruu- 
miin säännöllinen ja luonnollinen tila. Tärkeä 
on, että yhä laajemmissa piireissä ymmärretään, 
että terveyden eteen voidaan työskennellä, että 
ruumista saattaa järkevällä tavalla »hoitaa». 
Tämä hoitaminen ei vaadi suuria kustannuksia: 
aurinkoa, ilmaa, vettä ja vähän voimistelua! 
(Tietysti on köyhälistöä, jolla ei edes ole varoja 
hankkia tätä, mutta emme nyt koskettele tätä 
kysymystä). Kun tämmöisellä yksinkertaisella 
tavalla hoidamme fyysillistä käyttövälinet- 
tämme, emme tarvitse useinkaan turvautua lää- 
kärin apuun, emmekä tarvitse valittaa kipu- 
jamme. Että ihmiskunta oppii kaiken tämän 
ymmärtämään, se on tärkeä. 

Nostaaksemme kysymyksen vähän »korkeam- 
malle tasolle» tahdomme mainita, että kaikissa 
jooga-kouluissa — s.o. kouluissa, joissa opete- 
taan, millä tavalla ihminen henkisesti kehitty- 
mällä voi päästä totuuden eli Jumalan tuntoon 
—• aina on pantu suurta painoa ruumiilliselle 
puhtaudelle, terveydelle ja siveydelle. Ennen- 
kuin oppilas saa ruveta harj ottamaankaan var- 
sinaista mietiskelyä (meditatsionia), on hänen 
täytynyt saada täydellinen herraus fyysillisen 
ruumiinsa yli. Sillä jos ei ruumis ole puhdas 
ja terve, jolleivät aivot ole puhtaita ja voimak- 
kaita, eivät ne kestä yliaistillisen maailman 
nopeita väräilyjä. Ihminen, joka mietiskelee 
elämän korkeimpia kysymyksiä, ei saa laimin- 
lyödä ruumiillista terveyttään, sillä muuten 
saattaa käydä niin (kuin monelle nerokkaalle 
ihmiselle on käynyt), että hänen aivonsa kadot- 
tavat tasapainonsa ja hän itse »kadottaa jär- 
kensä».   1905:144—145. 

Mentaalinen taso ks myös manas, äly 
Ihminen on voittanut kuoleman silloin, kun 

hän on tullut itsetietoiseksi ylemmällä mentali- 
tasolla. Niin kauan kun hän tavottelee 
»kolminaismaailman» (fyysillisen, astralisen ja 
alemman älytason) aisti-elämää, hän on kuole- 
man orja. Elämän ja kuoleman kolmetoista 
porttia ovat: fyysillisen ruumiin viisi aistia, 
astraliruumiin seitsemän elonkeskustaa eli 
tshakraa ja mentaliruumis, joka kokonaisuu- 
dessaan on yhtenä aistina.    1907:133 muist., 

ks astraali 1907:182, Tietäjä 1908:9, mestari 
1908:91, kehitys  1908:312, 

Jos ihminen osaa itsetietoisesti käyttää men- 
taliruumistaan, voi hän päästä kauemmaksi, sillä 
 

mentaliaine   täyttää   koko   aurinkokunnan,   ks 
karma art Mitä on 1908:334—337, 

Mikä on ihmisen varsinainen mentalinen eli 
järkiperäinen ominaisuus? ks uskonto 1909:74 
—75, 

ks astraali  1909:134—135, 
Mentali- eli älyruumista on totutettava jaloon 

ja epäitsekkääseen ajatteluun ks ruumis 1909: 
201, 

ks looshityö    1909:338—340, 
ks itsehillintä    1910:129—131, 

mentalinen ja kaikki korkeammat käyttöväli- 
neet. Ne herätetään, stimuleerataan, ja niiden 
välityksellä tunnetaan rakkautta, veljeyttä, 
perhe-elämää, ks Päämaja  1911:28—32, 

mentaliseen järjen valoon! ks Joulusymbo- 
liikkaa 1911:359—361, 

ks astraali 1912:161,  salatiede  1914:198—199, 
elonkeskus mentaalisessa eli älyruumiissa ks 

Sairas sielu 1926:229—232. 
Merikanto, Oskar, säveltäjä 
ks P. E. VII 1907:274, P. E. VII 1908:124, P. E. 

VIII 1908:125, P. E. VII 1908:382, P. E. VII 1909: 
135, P. E. VII 1910:178, P. E. VII 1911:87—88, 396. 
P. E. VII  1912:197—198, 
Tukholman k o n g r e s s i  1913 ja 
O s k a r  M e r i k a n t o .  Kuten lukijamme tie- 
tävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa 
kansainvälinen teosofinen suurkokous, kuudes 
järjestyksessä. Skandinavian T. S:n kongressi- 
toimikunnan soittokomitea pyysi keväällä, että 
joku Suomen teosofisista säveltäjistä kompo- 
neeraisi kappaleen kongressia varten. Nyt on 
Oskar Merikanto säveltänyt suurenmoisen hym- 
nin »Döden tili ära» sooloille, kööreille, dekla- 
matsionille ja pianolle Pekka Ervastin sanoihin 
»Kuoleman kunniaksi», jotka tekijä on ruotsin- 
tanut. Sävellystä ei tulla esittämään missään 
ennen kongressia 1913. — 
1912:354, 
Kantaatti; Pekka Ervastin sanat, Merikannon 
sävellys  (Suomi), ks teosofia  1913:219—220, 

Kongressin ensimäinen päivä avattiin meidän 
suomalaisen säveltäjämme Oskar Merikannon 
säveltämällä kantaatilla Pekka Ervastin sanoi- 
hin »Kuoleman kunniaksi». — — —  Mainitta- 
koon tässä kantaatin alkuhistoria. Merikanto 
sanoi, että — — — Hän kertoi minulle siitä: 
»Innostuin — — — ks teosofia art. Yleis- 
europpalainen 1913:287—292, 

»Ku o l e m a n  k u n n i a k s i » .  Joensuussa on 
teosofiseen harrastukseen liittynyt taiteellisuu- 
den elpyminen. Marrask. 9 p:nä pidettiin teo- 
sofisen looshin toimesta kirkkokonsertti, jossa 
m.m. säveltäjä Merikanto oli itse johtamassa 
suurta sävellystään »Kuoleman kunniaksi», 
Pekka Ervastin sanoilla. Rouva Tyyne Vuoren- 
juuri oli lausujana.   1913:461—462, 

Oskar Merikanto esitti pianokappaleen ks 
Kamensky, Anna 1913:472, 

Erratum. Joensuun kirkkokonsertti, jossa 
esitettiin »Kuoleman kunniaksi», pidettiin Joen- 
suun musiikkiyhdistyksen, ei teosofisen looshin, 
toimesta.  1913:516, 
ks Päämaja 1915:456, Leino, Eino 1916:143, 
Tahdon   vain   huomauttaa  siitä  kauniista  ja 
tunnelmikkaasta melodraamasta, jonka tekstinä 
oli H.  C. Andersenin satu  »Viimeinen tuomio»
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ja johon Oskar Merikanto tätä tilaisuutta var- 
ten oli musiikin säveltänyt, ks P. E. VII 1916: 
243, 

elokuun 5 p:nä säveltäjä Oskar Merikanto 50 
vuotta,   ks Leino, Eino 1918:128, 

Tuoni tekee työtään meikäläisissäkin riveissä. 
Helmikuussa jättivät ruumiillisen tomumajansa 
säveltäjä, professori Oskar Merikanto ja runoi- 
lija Aarni Kouta. 

Oskar Merikanto ei ollut Ruusu-Risti-seuran 
jäsen, mutta vanha teosofi, joka aikoina ennen 
maailmansotaa säännöllisesti kaikissa juhlatilai- 
suuksissamme antoi loistoa ohjelmalle mesta- 
rillisella pianonsoitollaan sekä sooloesiintyjänä 
että säestäjänä lauluissa ja melodraamoissa. 
Muutamia sävellyksiään hän loi varta vasten 
teosofisiin tarkoituksiin; mieleeni muistuvat 
seuraavat: ylimaallista rauhaa uhkuva melo- 
draama »Bhagavad Gita», joka ensi kerran esi- 
tettiin Helsingissä teosofisessa iltamassa huhti- 
kuun 6 p:nä 1908; tunnelmikas melodraama 
»Rakkaudelle» (P. E:n sanat), joka valitettavasti 
esitettiin vain yhden kerran Helsingissä teosofi- 
sessa vuosijuhlassa toukokuun 16 p:nä 1910, 
koska säveltäjä ei liene kirjoittanut »puhtaaksi» 
musikaalista, perin vaillinaista konseptiaan; ja 
suurenmoinen kantaatti »Kuoleman kunniaksi» 
(P. E:n sanat), joka esitettiin europpalaisessa 
teosofisessa kongressissa Tukholmassa kesäkuun 
15 p:nä  1913 ja siellä voitti kaikkien sydämet. 

Kerron tässä kantaatin alkuhistorian semmoi- 
sena kuin sen kuulin säveltäjän omasta-suusta. 
Merikanto oli monta vuotta kirkon urkurina 
toimiessaan ajatellut kuolemaa ja ajatellut, että 
tavallinen käsitys kuolemasta ja vainajien 
hautaansaattamisesta epäilemättä oli väärä; 
hänen tunteitaan se aina oli loukannut. Hän oli 
monta vuotta ikävöinyt elämänkäsitystä, joka 
selvittäisi enemmän kuoleman asioita, ja 
kysynyt mielessään, eikö kukaan voisi sitä 
probleemia kauniimmin käsitellä. 

Silloin hän kerran joulukuussa 1904 kulkies- 
saan kirjakaupan ohi näki akkunassa kirjan 
»Mitä on kuolema?» ja pujahti heti ostamaan 
sen. Lukiessaan sitten kirjaa kotonaan hän 
mieltyi siihen ja sivu sivulta hänen innostuk- 
sensa kasvoi, sillä siinä oli niitä tunteita ja aja- 
tuksia, joita hän oli hapuilemalla hapuillut 
kykenemättä niitä tajunnassaan selvittämään. 
Tullessaan lukuun »Kuoleman kunniaksi» alkoi- 
vat sävelet hänen sielussaan soida, nousten 
ylistys- ja kiitoslauluksi kuoleman majesteetille. 
Inspiratsionissaan hän silloin jo merkitsi kirjan 
reunaan: tuo on kööriä, tuo yksinlaulua, tuo 
lausuntaa j.n.e. 

Siitä saakka Merikanto kantoi mielessään 
sävellystä, vaikkei hän sitä paperille osannut 
kirjoittaa ennenkuin talvella 1912—1913, kun oli 
Tukholmasta päin tullut pyyntö ja kehoitus, 
että teosofi-säveltäjä loisi jotakin kansainvälistä 
kongressia varten. 

Semmoinen sävelten ruhtinas kuin Oskar 
Merikanto ei tosiaankaan ole turhaan elänyt. 
Aineellisilla arvoilla ei punnita eikä mitata sitä 
henkistä apua, minkä hän on Suomen kansalle 
ja sen nousevalle sivistykselle antanut. Sem- 
moisesta ihmiselämästä täytyy jokaisen iloita, 
ja  kun  kuolemassa    fyysillinen   personallisuus 
 

etsii lepoa, on lepo hyvin ansaittu, ja henkiminä 
kohoo säveltensä täyttämään taivastilaan lisä- 
täkseen näkymättömän maailman sopusointua ja 
kauneutta ja auttaakseen sen asujaimia, samalla 
itse kasvaen ja kehittyen uusissa inspiratsio- 
neissa ja valmistuen uutta maallista työkautta 
varten. Eräs ystävämme on lähettänyt seuraa- 
van kauniin runon, jonka hän omistaa »profes- 
sori Oskar Merikannon muistolle». 

Nyt surupukuun astuu Suomen kansa, 
on tuoni siltä pojan ottanut. 
Näin tuoni voittamalla voittajansa 
tuon laajarinnan laulikeen laulajansa 
on elon uuden hälle antanut. 

Oot Oskar Merikanto meiltä poissa, 
oot muille maille meiltä muuttanut, 
Sä uudessa oot untenmaiden koissa 
ja hatarissa harhalinnain soissa 
on sinne kuolo Sinut saattanut. 

Mut laulun lahjas avaa Sulle ovet, 
Pietari portillaan Sua kumartaa, 
Sun säveleesi särkee jäiset povet, 
sen laineet lyövät siihen laajat lovet 
ne aatemaihin tietä avartaa. 

Sun sävelissä Suomen järvet päikkyi 
sen laineet lakkapäinä lauleli. 
Kotoisen lieden lämpö niissä läikkyi 
ja avaruuden tähtivalot väikkyi, 
kun luonnon voimat niissä otteli. 

Sä soitit Suomen sulot sävelissä — 
Kalevan kankaan kauniit tarinat. 
Ja kuolemalle lauloit kaunihissa 
ylistyslauluissasi ylevissä 
elämän voiton tarut ihanat. 

Siks kuolontie on Sulle tuttu latu, 
mi johtaa luokse taiteen temppelin. 
Se onkin Sulle vanha selvä satu 
ja tuttu myöskin templim vievä katu, 
mi kulkee läpi uhrikappelin. 

Ei kuolemata ole laulajalle. 
Ei kuole laulu Väinön kantelon. 
Se elää aina kuolon kulkijalle 
ja ylösnousemuksen pyrkijälle 
soinnuissa uuden päivän laulelon. 

Ta tielle tulkoon Väinö Sua vastaan 
ja Lemminkäinen lempi lauleloin! 
He laulunvoimin johdattakoot lastaan  — 
Ilmarivoittajaksi voimakastaan, 
laulajaksi, sulho suuteloin! 

V a a k a    1924:83—85. 
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Merimiehet 
»Kyllä jaksamme ja osaamme, kun uskoa on», 

ajattelin, saadessani Hullista kirjeen, josta lai- 
naan tähän seuraavan otteen: 

» ... minä olen alottanut työn aatteemme 
eteen, olen ottanut ensimäisen askeleen 
tiellä, jossa ei tunneta teosofian valoa. Minä 
tunnen, että olen pieni, heikko, mutta huoli- 
matta tästä, huolimatta aivan karusta maa- 
perästä, minä uskalsin. Nähdessäni pimeyden 
ja raakuuden, nämä kaksi hädän merkkiä, 
nähdessäni myöskin ettei kirkon saarnat voi 
kurjuutta poistaa, vaan että, päinvastoin, ne 
työntävät ihmisiä kirkon sitä huomaamatta 
suurempaan kurjuuteen, niin nähdessäni 
tämän, en voinut seistä paikoillani, minun 
t ä y t y i  ryhtyä työhön. 

»Asia on sillä lailla, että täällä Hullissa on 
joukko suomalaisia, siirtolaisia ja merimie- 
hiä. Täällä on myöskin kirkko. Pappi on 
aivan nuori ja tuntuu kokemattomalta. Pis- 
täytyessäni kirkkoon huomasin heti, ettei 
kirkon saarnoilla täällä ole menestystä, ne 
kun tuntuivat niin kovin ikäviltä ja yksi- 
toikkoisilta. Jo ensi kerran istuessani kirkon 
penkillä teki mieleni sanoa papille astuppa, 
veliseni, alas saarnatuolista ja salli minun 
tulla sijallesi. Mutta minä odotin kaksi sun- 
nuntaita. Kolmantena ehdotin papille, että 
enköhän saisi ryhtyä työhön merimiesten 
keskuudessa. Hän otti lämpimästi vastaan 
ehdotukseni ja puolestaan ehdotti, että jo 
seuraavan päivän illalla pitäisin puheen 
raittiusiltamassa. 

»Minä olin tietysti äärettömän iloinen ja 
juhlallisesti samana päivänä ryhdyin kirjot- 
tamaan raittiudesta. Kirjotin 8 täyttä ark- 
kia. Kuvailkaapa nyt mielialaani, kun eili- 
sen päivän (maanantain) illalla, kolme tuntia 
ennenkuin esiintymiseni piti tapahtua, tuli 
käsky, voimakas käsky, jota vastaan ei ollut 
tinkiminen, etten saisikaan lukea, mitä olin 
kirjottanut, vaan että minun on puhuttava 
ihmisen eri ruumeista. Minä hämmästyin, 
minut valtasi kauhu. En koskaan ole esiin- 
tynyt edeltäpäin siihen valmistautumatta. 
Riensin ystäväni, täkäläisen looshin puheen- 
johtajan luo kertomaan huolestani. Tartutin 
häneen pelkoni ja hän tahtoi välttämättö- 
mästi tulla mukaani kirkkoon. Minä vapisin 
pelosta; käteni, jota Rva Wilson piti omas- 
saan, oli kuin elävä. Mutta laulu on laulettu, 
pappi on puhunut parin raamatunlauseen 
johdosta, on rukoiltu, laulettu vielä yksi 
laulu ja minulle tehdään merkki, että nyt 
saan nousta. Silmäys ystävääni, kädenpuris- 
tus ja minä nousen . . . Mutta merkillistä, 
kun vain avasin suuni lausuakseni ensimäi- 
sen sanan, oli pelkoni kuin poispuhallettu, 
kummallinen rauha täytti olentoni, järkeni 
avartui, tunsin olevani kahdessa maailmassa 
yhfaikaa ja minä puhuin ja puhuin . . . Aja- 
tellun varastosta tulvi esille sanoja ja lau- 
seita aivan itsestään. Tunsin varmuutta, voi- 
maa, tunsin kasvavani, tunsin itseni hallitsi- 
jaksi . . . Minä lopetin, istuin paikalleni ja 
ystäväni kuiskasi korvaani: »en enää vast’- 
edes pelkää puolestanne.» 

»Keskiviikkona, siis huomenna, tulen 
puhumaan merimiestalolla. Tällä kertaa en 
kirjota edeltäpäin, vaikkakin sama pelko 
täyttää minut edeltäpäin. Eilen illalla tulin 
vakuutetuksi siitä, että kun me tahdomme 
auttaa, niin saamme itsekin apua. 

»Luulen, että tulen kohtaamaan vaikeuksia 
ja esteitä, täkäläiset siirtolaiset kun ovat 
läpeensä »uskovaisia» ja merimiehet »juma- 
lattomia», mutta yrittää tahdon; tahdoE 
rakentaa tänne Hulliin pienen majakan meri- 
miehiä varten. Kunpa minulla vain olisi 
tarpeeksi viisautta ja voimia. 

»Minä ajattelin ryhtyä hyvin varovaisesti, 
mutta joku voima sisälläni sanoo, että tulee 
toimia suoraan, sanoa kaikki, mitä tarvitaan 
kulkematta kiertoteitä . .. 

Anna Ä.» 
Sama   kirjeenvaihtaja   ja  innokas  Seuramme 
jäsen kirjottaa myöhemmässä kirjeessään näin: 

»Tulin juuri merimiestalolta. Oi, kuinka 
minä pidän näistä merimiehistä! Näkisittepä 
kuinka heidän silmänsä kirkastuvat lämpi- 
mästä sanasta. Puhuin heille teosofiasta. 
Miettiväisinä he istuivat koko ajan ja kun 
lopetin, eräs heistä sanoi: tämä on totta, 
tämä on oikeata, sillä olen n.k.pakanoiden 
keskellä nähnyt, kuinka jaloja ihmiset ovat 
ulkopuolellakin kristinoppia, olen myöskin 
katsellut lähetyssaarnaajia ja ajatellut, että 
mikä niiden tehtävä oikeastaan on, kun kan- 
sat, joita he koettavat käännyttää, ovat 
monasti parempia ja ylevämpiä kuin kään- 
nyttäjät. 
»Tulin nyt vakuutetuksi siitä, että täällä 

on minulla oleva hyvä työala. Näen myös- 
kin, että minun on lähestyttävä meri- 
poikiammc sisarena, että minun on sulaudut- 
tava heihin. Merimiestalon omistaja kyllä 
on uskovainen ja ehkäpä hiukan ahdaskin, 
mikä seikka on hiukan haittana. Tänäänkin 
hän keskeytti minut usean kerran. Mutta ei 
se mitään. Hän pyysi minua vastakin tule- 
maan ja minä lupasin käydä joka sunnuntai. 
Ensi sunnuntaina menen soittokoneeni 
kanssa. 
... minulla olisi esitettävänä yksi pyyntö: 
ettekö voisi esittää ystäville — teosofeille, 
että joku heistä lahjottaisi muutamia teoso- 
fisia kirjoja kahdelle merimieskodille; tai 
ehkä olisi mahdollista kerätä kolehti tätä 
tarkotusta varten. Minä kyllä ostaisin, mutta 
palkkani täällä on hyvin pieni, se riittää 
juuri välttämättömään ja parhaalla tahdolla- 
nikaan en voi omilla varoillani hankkia kir- 
jallisuutta. Vaikka kyllä, jos ei olisi mah- 
dollisuutta saada sitä lahjaksi, niin voisin 
ostaa sillä ehdolla, että vähitellen maksan. 

Minä kyllä tulen levittämään teosofian 
valoa, mikäli kykenen. Minulla on pääsy 
kumpaankin merimiestaloon, jotka kumpikin 
ovat aina täynnä poikia, mutta enhän esim. 
yhdessä tai parissa tunnissa (sekin kerta vii- 
kossa) voi paljoakaan sanoa, kun kirjat sitä- 
vastoin voivat puhua aina. 

Lähetän N:ti Kamenskajalle myöskin 
tämänlaisen kirjeen, sillä täällä on myös 
venäläisiä merimiehiä ...» 
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Noudattaen neiti Ä:n lausumaa toivomusta 

olemme T. S:n nimessä lähettäneet hänelle 
parikymmentä kirjaa lahjaksi merimieskoteja 
varten.    1913:421—423, 

Viime marraskuun Tietäjään lainasin pari 
otetta erään Teosofisen Seuramme jäsenen nti 
Ä:n kirjeistä, joissa hän kertoi alottamastaan 
työstä suomalaisten merimiesten keskuudessa 
Hullissa. Tämä innokas ja uhrautuvainen aut- 
tajasielut on keskeytymättä jatkanut työtään vas- 
tuksista ja vaikeuksista huolimatta, ja viime 
kuussa hänellä oli ilo merkitä muistikirjaansa 
ensimäinen näkyväinen elonkorjuu uudella työ- 
vainiolla. Silloin perustettiin »Merimiesten 
ajattclijaliiga» niminen vapaa yhdistys, jonka 
tarkotuksena on herättää merimiehiä ajattele- 
maan elämän kysymystä ja tehdä heidät osalli- 
siksi teosofisen maailmankatsomuksen siunauk- 
sista. Nti Ahman on uuden liiton sihteeri ja on 
lähettänyt pienen selostuksen liigan toiminnasta 
Tietäjälle. Julkaisen hänen kirjotuksensa erik- 
seen toisessa paikassa ja yhdyn kaikesta sydä- 
mestäni hänen toivomukseensa, että Hullin liiga 
saisi seuraajia toisissakin merikaupungeissa ja 
että työ merimiesten kesken vetäisi yleensä 
huomiota puoleensa teosofisessa maailmassa. 
1914:200. 

M u u t a m a  sana »M e r i m i e s t e n  a j a t- 
t e l i j a l i i g a s t a » .  kirj. Anna Ahman. 1914: 
235—237, 

Ensi kirjeessä Intiaan kyllä mainitsemme 
merimiesten ajattelijaliigasta. P. E. 1914:237 
muist. 

Merkit taivaalla. 
erityisiä merkkejä on ilmaantunut taivaalle 

ks pyrstötähti    1910:53. 
M e r k i t  t a i v a a l l a .  Tammikuun Theo- 

sophistissa intialainen tähteintutkija G. E. Sut- 
cliffe puhuu tänä vuonna sattuvasta merkilli- 
sestä planetta-yhtymästä, joka voi ennustaa suu- 
ria tapauksia. Mad. Blavatsky puhui aikoinaan 
suuren mustan aikakauden päättymisestä noin 
vuoden 1897 aikoina, jolloin tapahtuisi käänne 
valoisampaan päin. Mr. Sutcliffe on erityisessä 
kirjasessa puhunut siitä tärkeästä planetta- 
yhtymästä, joka sattui 3 p:nä jouluk. 1899 ja 
joka varmaankin oli yhteydessä suuren kään- 
teen kanssa. Mutta H. P. B. puhuu Salaisessa 
Opissa (III osa, siv. 488) myöskin pienemmästä 
mustasta ajasta, joka kestää jonkun aikaa suu- 
remman loputtua. Nyt arvelee Mr. Sutcliffe, 
että tämä pienempi musta aika päättyisi tänä 
vuonna, koska muista asioisca puhumatta tai- 
vaalla on sellaiset omituiset tähtiasennot, joiden 
kaltaisia ei tule olemaan tuhansiin vuosiin. 
Neljä kaukaisempaa tähteä, Jupiter, Saturnus, 
Uranus ja Neptunus ovat näet neljällä taivaan- 
kulmalla, Uranus päässä, Neptunus jaloissa, 
Saturnus ja Jupiter kummankin käsivarren 
kohdalla. (Näiden taivaankappaleitten hitaan 
liikunnon vuoksi tämä asento kestää pitemmän 
aikaa). Uuden kuun päivänä 11 p:nä tammik. 
1910 aurinko ja kuu ovat miltei tarkalleen 
yhdessä Uranuksen kanssa maasta katsoen ja 
Merkurius on aivan lähellä, Mars taasen on 
yhdessä Saturnuksen kanssa toisessa ristin 
päässä.     Siten   seitsemän  taivaankappaletta   on 
 

taivaan neljällä kulmalla ja ainoastaan Venus 
on ulkopuolella tätä suurta ristiä. Ja kaikkein 
merkillisintä on, että ristin päät ovat muinaisen 
intialaisen eläinradan neljässä pääpisteessä 
(0, 90, 180 ja 270°). Täytyy laskea eteenpäin ja 
taaksepäin ainakin kymmenentuhatta vuotta, 
ennenkuin voi sattua edes lähimaillekaan sa- 
manlainen ristinmuodostuma taivaalla kuin nyt 
vuoden 1910 alkaessa. 

Että tämä asento merkitsee uuden ajan alka- 
mista, näkyy siitä tosiasiasta, että Kali Juga 
(nykyinen pimeä »rauta-aika») alkoi silloin, kun 
neljä kirkkainta tähteä oli taivaan neljällä kul- 
malla (Sai. Oppi I, 726), ja muistettakoon, että 
näitä neljää kohtaa hallitsevat neljä suurta 
Mahaaraadshaa, Karman herraa ja ihmiskunnan 
suojelijaa, neljä elävää olentoa Hesekielin 
näyssä. »Siten taivaassa niinkuin maankin päällä 
on selvät merkit siitä, että vanha järjestys 
muuttuu ja että tulee Se, joka kaikki uudistaa», 
sanoo kirjottaja. 

Vielä on huomattava, että 11 p. tammik. 1900, 
jolloin tämä yhtymä sattuu, on aurinko juuri 
astumaisillaan salaperäiseen intialaisen eläin- 
radan merkkiin — Makaraan, joka vastaa Kau- 
riin merkkiä, koska muinainen eläinrata alkaa 
noin 20c kauempana kuin nykyinen. Sutcliffe 
puhuu pitkälti tämän merkin pyhästä ja sala- 
peräisestä luonteesta ja ennustaa Intialle ihmeel- 
lisiä aikoja, koska se merkki hallitsee Intiaa. 
Nytpä jo jonkun aikaa on useista merkeistä 
päättäen arveltu, että myöskin Suomi kuuluu 
saman eläinradan merkin piiriin. Mitähän tämä 
kaikkea tienncc?    Aika näyttää.   1910:78—79. 

Merki l l ine n  
ks kiitos 1912:4—5, 
elämme merkillisessä ajassa ks kirjallisuus 

1912:11, 
Seuraavan kertomuksen »merkillisestä het- 

kestä» Teosofisen Seuran äskeisessä vuosi- 
kokouksessa   ks I. T.  J.  1912:106—109, 

M e r k i l l i n e n  e n n u s t u s  ks ennustus 
1913:263. 

merkillinen suoja ks Mysteriot II 1916:112— 
115, 

Merkurius 
ks kiertotähti 1907:250, 
M e r k u r i u s .  Tämän nimistä kuusi kertaa 

vuodessa ilmestyvää käsinkirjotettua teosofista 
aikakauslehteä toimittaa Iisalmessa »Valoa 
kohti»-looshi. Meille on suotu nähdä ensimäi- 
nen numero. Kansilehti on aistikkaan yksin- 
kertaisesti maalattu vesiväreillä sinivihreissä 
vivahduksissa. Sisällys on seuraava: Merkurius, 
kirj. Samael. Ensi askel, kirj. Toimitus. Taa- 
kan kantaja, kertomus kirj. Pilke. Uskoni, kirj. 
K. L, Onni, kirj. X. Kuinka »Valoa tielle» kir- 
jotettiin, suomentanut K. I. Teosofian merkitys 
elämän . taistelussa, kirj. —o —i. Kirjotukset 
olemme mielihyvällä lukeneet. Niistä uhkuu 
vilpitön harrastus teosofiaan. Muun muassa 
sanotaan Annie Besantin kirjasta: »Kristinuskon 
salainen puoli» niminen kirja ansaitsee aivan 
erikoista mielenkiintoa. Sen tarjoomat tiedot 
ovat aarteita. Teosofit varmaankin sen luet- 
tuaan entistä selvemmin käsittävät, kuinka suuri 
Tietäjä presidenttimme on.»   Lehteä toimittavat
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jäsenet vuorotellen. Toivomme sydämestämme, 
että sen vaikutus paikkakunnalla ulottuisi ulko- 
puolelle looshin piiriä samalla kuin se kasvattaa 
looshin  jäseniä.    1908:383, 

ks Merkit taivaalla. 1910:79, C. W. L. 1911:319 
—320, Sinnett 1923:125—127, 

Merkurius — totuuden helmi ks P. E. XII 
Tähtikoulut 1931:165. 

Mesmer, mesmerismi 
Ihminen, joka on kehittänyt itsessään mesme- 

risen lääkevoiman, parantaa sairaita »kätten 
päälle panemisella» aivan niinkuin Jesus ja 
apostolit,   ks raamattu 1905:183, 

20:s vuosisata tulee puhdistamaan kolmen 
miehen nimet — — — kreivi de St. Germain, 
kreivi de Cagliostro ja Mesmer, ks Cagliostro 
1916:7—14, 

vanhojen Viisaitten tieto, jota Mesmer aikoi- 
naan kannatti ks Alrutz 1920:56, 

ks Valk. Veljeskunta 1926:136—138, H. P. B:n 
itämaalaisuus 1931:126—129. 

Messias 
He kutsuivat ihmisessä asuvaa jumalaa Mes- 

siakseksi eli Kristukseksi — kahdesta syystä, ks 
apostolit 1907:273, 

ks lapsi 1909:199—200, 
ja uusi Messias on tuleva, joka alkusysäyksen 

antaa uuden ajanjakson pyörivälle rattaalle, ks 
Kristus 1911:289, 

Messias oli oleva kuningas ks sijaissovitus- 
oppi 1913:99—100, 

Suomi on antava Juudalle Messiaan, ks ennus- 
tus 1920:50—54, 

Kristus (khristos) on kreikankielinen kään- 
nös hebrealaisesta sanasta mashiah (messias) ja 
merkitsee — samoinkuin messias — »voideltu», 
ks Jeesus 1921:65—67, 

Yhtäkaikki T. S:n nykyinen johto tajuaa 
aikamme kaipuun suosiessaan Idän Tähden lii- 
kettä. Siitä on todistuksena seuraavakin kirje, 
joka minulle on saapunut: 

»Ymmärrän niin äärettömän hyvästi tuon 
Kristusodotuksen, sillä totisesti aikamme kaipaa 
aineen henkevöittäjää. Meidän jokapäiväinen 
elämämme, »sivistyksemme», kouluutuksemme 
on materialismin pölyyn punoutunut. Eikö Teo- 
sofinen Seura sittenkin enemmän odota olojen 
käytännöllistä uudistajaa maailmanopettaj äs- 
sään? Sen vivahduksen on heidän kirjoituksis- 
taan huomaavinaan. 

»Missä on kultainen keskitie hengen ja aineen 
välillä, sitä joutuu niin useasti aprikoimaan. 
Kristus Jeesus tuli maailmaan valoa tuomaan. 
Hän oli täydellisesti välineetön. Hän ei tarvin- 
nut kirkkoja, kouluja, lastenkoteja ja sairaa- 
loita oppinsa elävöittäjäksi. 

»Hän vain eli ja puhui Hengessä. Hänen vai- 
kutuksensa ihmiskuntaan ilman välineitä oli 
valtava. Mutta kaikki emme ole Kristuksia 
Jeesus natsarealaisen tavalla, emme edes hänen 
opetuslapsiensa tavalla. Me joudumme jokapäi- 
väisessä elämässämme mitä likeisimpään kos- 
ketukseen aineen kanssa. Jälleensyntymistä var- 
ten tarvitaan ruumiillinen syntymä, ja se aiheut- 
taa tämän näkyväisen maailman merkilliset 
ihmisaivojen luomat järjestelyt. Pienen ihmis- 
olennon esiintyminen  aikaansaa paljon liikettä 
 

sen syntymähetkestä kuolemaan saakka. Mi- 
tenkä tämä liike on yhdenmukaisesti Suuren 
Liikkeen kanssa soinnutettava jokapäiväisiin - 
missäkin elämänilmiöissä? Kas siinä kysymys, 
joka ei ole helppo ratkaista. Eikö vain suuri 
maailmanopettaja tähän kykene ratkaisua anta- 
maan? Ja pysyykö hän Hengessä, ruvetessaan 
ainetta säännöstelemään? 

»Vaikenen ja mietin, missä on kultainen 
keskitie hengen ja aineen välillä.» 

Ajassamme on epäilemättä Messias-odotusta. 
Mutta mikä on Messias-odotus? Se on sitä, mitä 
se aina on ollut, — ja edellä oleva kirje on sen 
selvästi ilmituonut. Messias-odotus on maalli- 
sen kuninkaan odotusta, yhdentekevä millä 
nimellä odotettua nimitetään. Kuten juutalaiset 
muinoin, niin ihmiset nykyäänkin odottavat voi- 
makasta olojen järjestäjää, miestä, joka osaisi 
nerokkaan yksinkertaisella tavalla ratkaista 
yhteiskunnalliset ja valtiolliset pulmat, elämän 
jokapäiväiset, käytännölliset kysymykset. Eläm- 
me kaikki enemmän tai vähemmän raskautet- 
tuina — ja paras meissä vaatisi, että elämä 
maan päällä olisi kaunista, sopusointuista, vel- 
jellistä. Missä on se sankari, kysymme tuskas- 
tuneina ja toivottomina, joka osaisi järjestää 
meidän kulttuurielämämme onnelliselle kan- 
nalle?    Niin,  toisiaankin:  missä? 

Ja kun nyt vastaan tähän kysymykseen, niin- 
kuin sydämeni ja paras tietoni siihen vastaa, 
täytyy minun taas repiä maahan tuulentuvat ja 
hajoittaa harhakuvat. 

Se Messias, se kuningas, se järjestäjä on jo 
tullut. Hän on mystillinen Kristus meidän hen- 
gessämme, ja Hänen läsnäoloaan ovat Jeesus ja 
Buddha ja kaikki viisaat aina julistaneet. Mutta 
maailmalta hän yhä pysyy salassa, sillä me 
ihmiset emme ota Häntä päivätajunnassamme 
vastaan. Me olisimme niin mielellämme lasten 
kannalla. Soisimme, että toiset järjestäisivät 
meidän olojamme puolestamme, että toiset teki- 
sivät meidät onnellisiksi. Pelkäämme omaa 
työtä — emme työtä ulkonaisessa maailmassa, 
sillä siinä olemme valmiit työskentelemään 
vaikka tulella ja miekalla, — mutta pelkäämme 
hiljaista työtä omassa itsessämme. Hauskaa ja 
kunniakasta on voittaa maailma, — mutta voit- 
taa itsensä! Ja sentähden huudamme apua, ikä- 
vöimme järjestävää kättä, kun olot maan päällä 
ovat tavallista sotkuisammiksi käyneet. Mutta 
joka kerta, kun järjestäjä on tullut, olemme 
hänet kieltäneet. 

Miksi? Sentähden että järjestäjä ei ole sitä, 
mitä toivomme. Hän ei ole mahtava. Hän ei ole 
ulkonainen johtaja. Hän ei ole kuningas, jota 
sotajoukot tottelevat. Hän on totuuden sanan- 
saattaja. Hänen valtakuntansa ei ole tästä maa- 
ilmasta. Hän on muualta tullut. Hän on taivas- 
ten valtakunnan lähetti. Hän ei osaa muuta 
kuin opettaa ja neuvoa meille, miten meidän 
olisi elettävä maan päällä, että todella tulisimme 
onnellisiksi ja autuaiksi. Mutta jos emme kuun- 
tele hänen sanojansa, ei hänellä ole mitään val- 
taa.   Hän ei ole noita eikä väkivallantekijä. 

Ken on itse asiassa selvemmin kuin Jeesus 
Kristus neuvonut meille elämän tien? Ken sel- 
vemmät ohjeet antanut? Ken yksinkertaisem- 
min ratkaissut yhteiselämän pulman?  Ruhtinas



Messias — 313 — Mestari,   mestarius. 
 
Urusoffin pieni kirjoitus on yhtenä todistuksena 
siitä. 

Ja ken on meidän ajallamme selvemmin kuin 
H. P. Blavatsky viitannut kaikkien uskontojen 
alkuperäisiin pyhiin oppeihin? Ken on voimak- 
kaammin kuin hän kehottanut meitä tutkimaan 
Jeesuksen omaa oppia, joka on puhdasta teoso- 
fiaa? Hän, H. P. B., oli meidän aikamme »jär- 
jestäjä». Maailma ei ottanut häntä vastaan. 
Mutta hänen uskollisensa, jotka ovat hänen 
sanomansa ymmärtäneet, he tietävät, että hän- 
kään ei osannut muuta kuin vedota siihen Kris- 
tukseen, siihen kosmilliseen tajuntaan, siihen 
vapahtajaan ja siihen jumalaan, joka on meissä 
itsessämme. Sille on herruus annettava. Se on 
kuninkaaksi tunnustettava. Se on Messiaana 
tervehdittävä. 

Ja se sanoo meille samalla tavalla kuin 
Buddha muinoin: luovu itse kaikesta pahasta, 
puhdista sydämesi ja pyri kaikkeen hyvään, — 
ja niinkuin Jeesus Kristus: rakastakaa toisianne, 
niinkuin minä olen teitä rakastanut, s.o. älkää 
vihastuko toisillenne, älkää olko epäpuhtaita, 
älkää vannoko, älkää kostako, älkää käykö 
sotaa.   1926:71—74, 

H. P. Blavatsky kirjoitti — — — artikkelissa 
nimeltä »Uudenaikaisia apostoleita ja vale- 
Messioita» m.m. seuraavasti ks H. P. B. 1926:97 
—101, 

T u l e v a  M e s s i a s ,  ks Krishnamurti 1927: 
82—83, 

Toinen valitsemariime sana on mashiach eli 
messias, joka on meille niinikään hyvin tuttu 
käsite. Siinä on, koska a-vokaalia ei kirjoiteta, 
4 kirjainta: m, sh, i, ch. M:n arvo on 40, sh = 
300, jod = 10 ja ch = 8, yhteensä 358. Siis 
mashiach- eli messias-sanan numero-arvo on 
sama kuin paradiisin käärmeen! Mitä tämä 
seikka meille paljastaa? Kabbalistit vakuutta- 
vat ja väittävät, että sillä on tarkoituksensa, se 
ei ole umpimähkään syntynyt. On näet ole- 
massa salaperäinen yhteys paradiisin käärmeen 
ja Messiaan välillä. Käärmeen sanassa »syökää 
tästä puusta, niin te tulette kuin jumalat» on 
lupaus tulla jumalaksi eli »voidelluksi» Mes- 
siaaksi. Eikä tarvitse paljon ajatella maailman 
okkultista, kosmologista rakennetta, ennenkuin 
huomaa tämän yhteyden. Meidän maapallomme 
on juuri tuon käärmeen ympäröimä, ja sitä 
nimitämme »suureksi lohikäärmeeksi», sillä se 
on astraalitaso tulisin e voimineen ja salaisuuk- 
sineen. Himojen ja halujen astraalikäärme sul- 
kee pois hengenmaailman, joka on tässä, s.o. 
meissä ja meidän ulkopuolellamme, ja jota 
nimitetään Pyhäksi Hengeksi, ollen saman käär- 
meen taivaallinen eli korkeampi puoli. Se on, 
kuten vanhat indialaiset sanoivat, akaasha: 
mutta astraalivalo on lähempänä ja ympäröi 
maapalloa lohikäärmeenä. 

Kuka se nyt voi tulla yhteyteen Pyhän Hen- 
gen eli akaashan kanssa, tarvitsematta jäädä 
vain astraalivalon? Kuten Jeesus sanoo: yksin 
se. joka tulee ylhäältä. Voideltu, mashiach saa 
yhteyden aikaan, mutta ihmisen tulee läpäistä 
astraalivalo alhaalta ylöspäin. Silloin Pyhä 
Henki tulee ylhäältä alaspäin. Tässä on viitattu 
siihen    tosiseikkaan,    että    ihmisessä    on    sekä 
 

käärme   että   vapahtaja.    [*Ote   art   Kabbala] 
1028:170, 

Kristus ja Messias merkitsevät molemmat 
»voideltu»,    ks  Jouluyö  1931:336—339. 

Mestari, mestarius 
ks täydellisyys   1905:31, 
etkö näe, että Mestarisi jo lähestyy? ks art 

Vuosi 1905:220, 
elävien Mestarien eli vihittyjen adeptien ks 

juurirodut 1906:90, 
elävät Mestarit ilmottaneet ks Venus 1906:141 

—142, 
seuratkaa heitä, noita suuria ihmiskunnan 

mestareita ks teosofia art Mitä T. S. 1906:152, 
täydellisyyden saavuttanut Mestari, ks siveel- 

lisyys 1906:181, 
Mestarin rakkaus on riemua ja se syntyy sie- 

lussa silloin, kun sielu tuntee, että se voi rakas- 
taa yksilöllisestikin saamatta mitään vastarak- 
kautta,  ks Rakkauden alkemia 1906:224, 

Mestari on puhdas, ks Puhtauden ihanne 1906: 
226—228, 

Ennen pitkää he ottavat vastaan teosofian iloi- 
sen sanoman ja kutsuvat taas tervetulleeksi 
luentosaleihinsa sen mestarin, jonka nimeä he 
kantavat huulillansa, vaikka hänen sanojensa 
salattu viisaus on heiltä unohtunut, ks uskonto 
art Mitä me 1906:236, 

T. S. on jotakin paljon merkillisempää. Se on 
saanut alkunsa siitä, että muutamat, joita kut- 
sutaan mestareiksi, adepteiksi, vihityiksi ja joi- 
hin luemme ihmiskunnan suurimmat opettajat 
ks P. E. VII art T. S:n suomal. sektsioni 1906: 
251—255, 

sanoman Mestareilta ks H. S. O. 1907:54, 
Valkoisen Veljeskunnan eli Mestarien ole- 

massaolo ks Kristitty pappi  1907:75—77, 
ks kunnioitus 1907:140,  160, kuolema 1907:272, 
Tämä nimitys Kristus eli voideltu oli nimit- 

täin Vihityn Mestarin kunnianimi, ks apostolit 
1907:273, 

ks Tietäjä 1908:8—9, rakkaus 1908:60, 
ks A. B.    1908:67, 
Kys. Tietäjän tammikuun numerossa sano- 

taan, että »korkeampien asteitten mestarit eivät 
tarvitse minkäänlaista ruumiinravintoa, vaikka 
voivat pitää fyysillistä ruumista välineenään 
alempaa maailmaa palvellakseen». Kuinka tämä 
on mahdollista? 

Vast. Artikkelinkirjottaja on kukaties aja- 
tellut n.k. nirmaanakaajoja, mestareita, jotka 
elävät ainoastaan korkeammalla mentalitasolla; 
heillä ei ole ollenkaan astralista eikä fyysillistä 
ruumista, mutta saattavat, jos tahtovat, ilmestyä 
astralimaailmaan, jopa fyysilliseenkin, tarvitse- 
matta silloin mitään ravintoa, koska heidän ruu- 
miinsa on ajatuksen ja tahdon luoma. Ne mes- 
tarit taasen, jotka elävät fyysillisessä maail- 
massa ja jotka ovat syntyneet fyysilliseen ruu- 
miiseen —ja semmoisia ovat meidän teosofiset 
mestarimme, — ne ovat samojen luonnollisten 
tarpeiden alaisia kuin mekin, nälän, janon ja 
väsymyksen. He syövät, juovat ja lepäävät. 
Mutta he eivät tarvitse läheskään niin paljon 
ravintoa ja lepoa kuin tavalliset ihmiset. Adepti 
voi istua 60 tuntia kirjotuspöytänsä ääressä 
yhtämittaisessa työssä, ennenkuin hän huomaa
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että hänellä on ruumis, jonka täytyy syödä ja 
nukkua. Ravinto ja lepo ovat fyysillisen ruu- 
miin elinehtoja. Ihminen voi päästä ruumiinsa 
herraksi, mutta hän ei voi vapautua niistä luon- 
nonlaeista, joiden nojalla ruumis on mitä se on. 
Aivan toinen asia on, että hänen käytettävänään 
on toisia käyttövälineitä, jotka taas ovat toi- 
senlaisten luonnonlakien alaisia. Astraliruumis 
esim. ei syö eikä väsy.   1908:91—92, 

ks fakiiri 1908:123, kehitys 1908:312, 
Sentähden Jeesuksen ja mestarein opetuslap- 

set vapautuvat huolista,  ks Uusi elämä 1908:324, 
Tiedättehän ketä Mestarit ovat? ks Tietäjä 

1908:355—357, 
kiitollisuuden ja riemun tunne Mestaria 

kohtaan ks sairasvuode    1909:1—3, 
Yksin Mestari on kyllin voimakas, kyllin puh- 

das, kyllin rakastavainen kyetäkseen aina näke- 
mään,   ks ajatus 1909:36, 

Teosofinen liike on huutajan ääni korvessa, 
Mestarin edellä käyvä Johannes kastaja, ks 
uskonpuhdistus 1909:42—43, 

on olemassa niitä ihmisiä, Mestareita, jotka 
totuuden ovat löytäneet, ks uskonto 1909:75. 

Kun ihminen on päässyt täydelliseksi Mesta- 
riksi, semmoiseksi kuin Jeesus esimerkiksi, sil- 
loin hänen ci enää tarvitse ruumistua itsensä 
tähden, ks lapsi 1909:100, 

Mestari lähetti tuon toverini luokseni puhu- 
maan asioista ks jumala 1909:107—103, 133, 

tekee elävän Mestarin näkymättömän tai 
näkyväisen läsnäolon mahdolliseksi, ks usko 
1909:138, 

kun hän seuraa jonkun Mestarin jäljissä ks 
lapsi 1909:200, 

Suuri ja ihmeellinen oli se Mestari, joka 1900 
vuotta sitten vaelsi ks Herran sanoja 1909:203 
—204, 

Mutta todellinen ihmisten Veli on ainoastaan 
Mestari, täydellinen ihminen, ks veljeys 1909: 
205—208, 

kehittyvät mestareiksi ks kuuketju 1909:301, 
Verrattain harvoille ihmisille on mahdollista 

jäädä tähän tähteen Mestareina ottamaan osaa 
Valkoisen Veljeskunnan työhön, ks maapallo 
1909:334, 401, 

korkea Mestari, Manu ks lapsi    1910:47—48, 
K y s. Asuuko Mestareita ainoastaan Himala- 

jan lumipeitteisillä vuorenhuipuilla? Uskon nii- 
den voivan ilmaantua laakson pohjallakin. 
Kuinka heidän luo on päästävä? Uskon, että on 
mentävä ylemmän tajunnan siivillä. 

Vast. Kysyjä on jo vastannut kysymyk- 
siinsä. Mestareita ja vihityitä opetuslapsia on 
siellä täällä maailmassa. Heidät voi semmoisiksi 
tuntea ainoastaan se, joka osaa heitä lähestyä 
»korkeamman tajunnan siivillä», kuten kysyjä 
runollisesti sanoo.   1910:120—127. 

Ja se jolla on käsitys — tietysti vaillinainen 
— täydellisestä ihmisestä. Mestarista, hän ym- 
märtää,     että     Mestari     täydellisesti     hillitsee 
itsensä, s.o. kaikkia käyttövälineitään. — — — 
Mestarille tunteet ja ajatukset personallisessa 
kolminaismaailmassa ovat aivan objektivisia 
»ruumiita», joidenka avulla ja välityksellä hän 
toimii ja vaikuttaa, ks itsehillintä 1910:130—131, 
ks viisi leipää    1910:173. 

Mutta se joka tekee, mitä Mestari käskee   ks 
salatiede  1910:179—180, 
ks salatiede    1910:274—275, 

Kys. Onko Mestari-sanalla kahdellainen 
merkitys? Ensiksi ne ovat opettajasieluja; toi- 
seksi sanotaan »Valoa tielle» kirjassa: »Ihmisen 
tajunta pitäisi olla keskittynyt Jumalalliseen 
elämään. jota vertauskuvallisesti esitetään 
sanalla Mestarit». 

Vast. On kahdenlainen merkitys: Mestari 
sisässä ja Mestari ulkopuolella. Lukekaa kir- 
jasta »Viisi esitelmää» luennot »Viisauden Mes- 
tarit».   1910:359, 

Minulle personallisesti ei ollut muu tarpeen 
kuin seurata Mestarin jälkiä, ks joulu 1910:398 
—399, 

Jotka uskovat Mestareihin ja Salaiseen Vel- 
jeskuntaan ja jumaliin, ymmärtävät mitä puhun, 
ks itsetunto 1911:4, 

teemme Mestarin työtä  — — — olemme Mes- 
tarin palveluksessa, ks työ  1911:12, 

Mestarein vihityitä opetuslapsia, ks raamattu 
1911:20, 

mikäli tämä on Mestarin työtä, mikäli Mestari 
tahtoo ks Päämaja 1911:30—32, 

Mestarit jo lapsuudessaan ks legenda 1911:46, 
Eikö siis mestaria seuratessa voisi rakastaa? 

ks rakkaus    1911:177, 
Nyt hän jo selvästi näkee ihanteen: Mestarin 

rakkauden kaikkia kohtaan. Hän näkee, että 
Mestari rakastaa kaikkia, vaikka yksi on Häntä 
likinnä ja monet asuvat hänen sydämessään. 
Kun Mestari rakastaa opetuslapsiaan, niin hänen 
rakkautensa    käy    yli    kaiken    ymmärryksen. 
— — — Tämä on kuva Mestarin ja opetuslapsen 
välisestä suhteesta. Mestarin sielu on yhtä ope- 
tuslasten sielujen kanssa, niin että ks Rakkau- 
den salaisuus 1911:218—219, 

suuren Mestarin tulo on totisesti pian odotet- 
tavissa. — — — Kuinka me kaikki voimme tie- 
tää, milloin ja missä ruumiissa Mestari tulee? 
ks Kristus 1911:287—289, 

Tahdon puhua opettajista ja oppilaista, Mes- 
tareista, salaisesta koulusta ja esoterismista 
yleensä. — — — ja Mestareita edusti ulko- 
maailmassa kaksi henkilöä — — — Pääsy Mes- 
tarein luo riippuu ihmisestä itsestään. — — — 
Ja Mestarein koulu on todellinen s a l a i n e n  
koulu,   ks  opettaja   1912:307—311, 

Mestarein koulu  ks  opettaja   1912:407—414. 
tiellä, joka kerran vie hänet Mestarin täy- 

delliseen viisauteen ja voimaan ks Isä  1912:495, 
Ja fyysillisesti katsoen Mestarit ovat »Jerusa- 

lemin suutareita» siinä merkityksessä, että hei- 
dän ruumiinsa elää niin tavattoman kauan ver- 
rattuna meihin ja meidän ruumiiseemme, ks 
Jerusalem    1912:496—497, 

teosofisessa kielenkäytössä Mestari juuri mer- 
kitsee ihmistä, jonka silmälle ei ole mitään salai- 
suutta aurinkokunnan viidellä alemmalla tasolla, 
ks Kristus  1913:3—6, 

Kun Mestari on meidän keskellämme, silloin 
— — — mutta kun Mestari poistuu näkyvis- 
tämme ks lohduttaja 1913:100, 

Mestarien perustama Teosofinen Seura ei ole 
tullut vanhurskaita vaan syntisiä pelastamaan, 
ks jäsenyys  1913:100, 
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ehdottivat Mestari Kuthumille, että — — — 

Näihin ehdotuksiin Mestari K. H. vastasi pit- 
kässä kirjeessä, josta toistan seuraavan kohdan: 
ks Sinnett 1913:109—110, 

ks Apollonios 1913:160, 
Lopulta tiet yhtyvät, mutta se tapahtuu vasta 

Mestari-vihkimyksessä. Silloin kun ks teosofia 
art Yleiseuroppalainen 1913:290—292, 

Vain vihityt mestarit ja korkealle kehittyneet 
selvänäkijät voivat tunkea »astraaliaineusvien» 
läpi, jotka peittävät meiltä lähimmätkin ylä- 
piirit,   ks Salaisen Opin  1914:59, 

tiedon mestarein ks mystiikka    1914:99—100, 
kuningaskruunu, joka Mestarin päätä koris- 

taa ks heraldiikka  1914:149—150, 
ci aina ole saatavissa Mestarien lausuntoa 

joka asiasta,  ks salatiede  1914:199, 
ks pyhiinvaellus 1914:314—315, 
Tahdon nyt kertoa muutamista seikoista, jotka 

puolestaan lujittivat minussa päätöstä kokonaan 
antautua Mestaria etsimään ja palvelemaan. 
1915:98—102,   153,   368, 

Kys. Kirjasessa »Mestarin jalkojen juu- 
ressa», esipuheen lopussa sanotaan: Jos viit- 
tausta ei huomata, jos sana hukataan, niin se on 
menetetty ikuisesti, sillä Hän ei puhu kahta 
kertaa.   Mitenkä tämä on ymmärrettävä? 

Vast. Jos »Hän» tarkottaisi Mestaria omassa 
sisässämme, olisi väite väärä, sillä Mestarin 
ääni sydämessämme, järjessämme ja omassatun- 
nossamme aina kuuluu, kun me vain tahdomme 
kunnnella. Toisin on laita, jos »Hän» tarkottaa 
tuntemaamme personallista Mestaria. Jos mi- 
nulla on opettajana Mestari, jota personallisesti 
tunnen, jonka luona voin käydä, jolta neuvoja 
ja opetuksia voin saada, silloin minun tietysti 
täytyy ottaa varteen hänen viittauksensa ja 
sanansa, sillä hän ei tuhlaa sanojaan. Minkä hän 
on sanonut, sen hän on sanonut. Samaa käskyä 
hän ei uudista.    1915:502, 

oppia mestaria tuntemaan — — — näkyjä 
mestarista — — — Se ei ole mestarin objektii- 
vista tuntemista,   ks Mysteriot II  1916:111—115, 

Adepteja, mestareita ja mahaatmoja on kahta 
lajia, valkoisia ja mustia. — — — Todellista 
mestaria ks Dunlop    1916:194—196, 

Se ei voi sisältää sitä, että jäsenten tulisi olla 
täydellisiä niinkuin mestarit, sillä semmoinen 
jäsenyyden ehto tekisi Seuran mahdottomaksi. 
Sen täytyy sisältää — — —  Ja kun kerran pääs- 
tään elämässä toteuttamisen alkuun, kasvaa 
kyllä jumalallisesta siemenestä aikaa myöten 
veljeyden ja mestariuden ihana kukka, ks teo- 
sofia art T. S. ja veljeysaate 1916:316—318, 

Mestareista   lähtien   otamme  tuskiin   osaa   ja 
kannamme taakkoja. — — — Jos   uskaltaisin 
puhua Mestarein puolesta, sanoisin: olkaamme 
kaikki uskolliset heidän työlleen! ks mammona 
1916:337—388, 

Suomen kansa voisi olla lähellä Mestarin 
sydäntä ks ajatus    1916:386—387, 

Mestarit ovat kyllä antaneet T. S:lle veljey- 
den väikkyvän ihanteen, mutta he ovat samalla 
sanoneet: se on toteutettava käytännössä. Ja 
sentähden ks teosofia art Veljeyden 1916:389— 
391, 

Kys. Miksi nykyään jätetään muutamia ihmi- 
siä, jotka koko voimallaan pyrkivät tulemaan 
paremmiksi ja jalommiksi ja tahtovat työsken- 
nellä ihanteensa eteen, yksinään ponnistele- 
maan, kokonaan oman onnensa nojaan aineelli- 
sen ja henkisen avun tarpeessa, pyrkimään ja 
tekemään erehdyksiä, joitten korjaamiseen taas 
kuluu vuosia? Miksei sellaiselle ihmiselle an- 
neta tilaisuutta paremmin työskennellä ihanteit- 
tensa toteuttamiseksi, jos kerran pitää uskoa, 
että on loppumattoman rakkauden omaavia vii- 
sauden mestareita, jotka kaikesta pitävät huo- 
len? Vai kuuluuko se niiden ihmisten karmaan, 
ettei heitä voida auttaa tehokkaammin, kun 
näyttää siltä, ettei siihen auttamiseen usein tar- 
vittaisi kuin joku pieni ohje, joka säästäisi ihmi- 
seltä monta tarpeettomalta näyttävää erehdystä. 

Vast. Viisauden mestarit pitävät kyllä »kai- 
kesta» huolen, mutta yksilöitä he auttavat 
ainoastaan siinä määrin kuin yksilöt herättävät 
heidän huomiotaan. Ei suuri viulutaiteilija 
esim. ota vasta-alkajaa opettaakseen; vasta- 
alkajalle kelpaa opettajaksi pienempikin viulu- 
niekka. Mutta pitkälle itsensä kehittäneelle ja 
lahjakkaalle oppilaalle mestarisoutajakin jon- 
kun tunnin voi antaa. Tämä on asiain luonnol- 
lista kulkua eikä »rakkautta» loukkaavaa. 
Samansuuntainen on suhde viisauden mestarien 
ja ihmisten välillä. Niinkauvan kuin me voim- 
me jotakin elämältä, toisiltamme ja itseltämme 
oppia, niinkauan emme kaipaa mestarein apua. 
Elämä on juuri se koulu, jossa he näkymättö- 
minä opettavat. Tietysti olosuhteet, joihin syn- 
nymme, ovat meidän karmaamme, mutta mei- 
dän ihmisten tehtävä on voittaa karmamme 
Sitä varten meillä nytkin on olemassa teosofi- 
nen liike, että yhteisvoimin voittaisimme monta 
vaikeutta henkisen kehityksemme tiellä. 1317:50, 

Kys. Mrs. Besant sanoo Tietäjässä, että Mes- 
tari Jeesus elää enimmäkseen Libanonissa syy- 
rialaisessa ruumiissa. Ketä tässä tarkotetaan? 
Kristustako vai entistä oppilasta Jeesus Natsa- 
realaista? Eikö Mestareilta voisi saada tietää 
maailman opettajan tulosta? 

Vast. Libanonissa asuu Mestari Jeesus, ei 
Kristus. Eiköhän se, mitä tiedetään maailman 
opettajan tulosta, ole saatu alkuaan Mestareilta 
1917:241, 

Kys. Onko kukaan Mestari omakätisesti kir- 
jottanut, jonkun kirjan? 

Vast. Korkeimmat Mestarit, kuten Kristus 
ja Buddha eivät liene mitään kirjottancet, mutta 
ovathan esim. maailman pyhät kirjat korkeiden 
vihittyjen  kirjottamia.    1917:244, 

Mestarit ovat eläviä ihmisiä, jotka — — — 
Mestarin läsnäolon tunteminen on ks opetus- 
lapsi  1918:256, 

Ellemme luottaisi siihen, että Mestarit pitä- 
vät työstään huolen fyysillisessäkin maailmassa, 
tuntuisi ks V. H. V.  1919:99—102, 

mikä on Mestarin kanta T. S:n työn suhteen? 
ks Jinarajadasa 1919:154—156, 

Hakekaamme nyt lohdutusta Mestarin jalko- 
jen juuressa, ks lohdutus 1919:192, 

täydellinen ihminen, Mestari, osasi täydelli- 
senä   veljenä   kaikkia  rakastaa — — —    Hän
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myös, Mestari meissä, on veli kaikkien kanssa, 
ks yhteiskunta 19191:227—230, 

Mestarinsa käskystä  — — — Hän tiesi, että 
Mestari ja Salainen Veljeskunta häntä auttaisi. 
ks H. P. B. 1919:297—298, 

Jos ennakkoluulottomasti etsimme totuutta, 
silloin jouduimme Mestarien jalkojen juureen. 
— — — Teosofein — — — tuli olla suurten 
Mestarein opetuslapsia — — — kielsimme Mes- 
tarin ja totuuden. — — — Mestarien sanoman 
levittäminen ks marttyyrit 1920:3—6, 

siis Mestarin silmämääränä oli juuri alitui- 
sesti ratkaista meille sukupuolinen pulmamme 
ja auttaa meitä sen aiheuttamissa vaikeuksissa, 
jotka ovat sekä ulkonaista että sisäistä laatua, 
ks  sukupuoliasia   1920:149—154, 

Teosofisen liikkeen ovat Mestarit panneet 
alulle, se sisältää ja kuvastaa Heidän korkeata 
ja laajaa inspiratsioniaan, ks R-R 1920:241—247, 

olinhan tietääkseni Mestarin omasta suusta 
saanut tehtäväkseni teosofisen elämänymmär- 
ryksen levittämisen,   ks R-R 1920:341—348, 

Jeesus oli Mestari-sielu ja totuuden etsijä voi 
olla vihkimyksen tien alkupäässä. Ero on kar- 
massa suuri. Mutta henkinen elämä on laadul- 
taan sama.  ks Jeesus 1921:67, 

oli tehnyt palveluksen mestari Kuthumille ks 
Sinnett 1921:322, 

Kuitenkin uskoimme varmasti, että totuus oli 
löydettävissä, sillä olivathan olemassa nuo Siu- 
natut Mestarit, jotka olivat etsineet ja löytäneet, 
taistelleet ja voittaneet, ks teosofia art Teosofi- 
sen Seuran tehtävä 1921:328—334, 

Oikeaoppisuus ei koskaan ole syntynyt siten, 
että uskollisesti ollaan seurattu alkuperäisen 
Mestarin jälkiä,   ks R-R 1921:391—396, 

menetelmiksi, ihanne-ohjelmiksi uskon elä- 
mässä kelpaavat kaikkien suurten mestarien 
neuvot, kun niitä vilpittömästi noudatetaan, ks 
salatiede 1921:453—456, 

yksi on teidän mestarinne, Kristus, — — — 
Mestareita on monta, ja kaikki, jotka ovat 
uudessa liitossa, tunnustavat Kristuksen maail- 
man valoksi ja vapahtajaksi, toisin sanoen 
Ainoaksi Mestariksi. 

Mestarit elävät fyysillisessä ruumiissa, mutta 
Kristus ei. ks Kristus ja teosofinen liike 1922: 
38—40, 

Tai Jeesus ja muut Valkoisen Veljeskunnan 
mestarit? ks Valon ja varjon veljet 1922:100— 
105, 

Kenen puoleen nyt kallistuvat Viisauden 
Mestarit? — — — ikäänkuin siveellisesti pako- 
tamme Mestareita olemaan työssämme mukana 
ks R-R    1922:133—134, 

mestarit, s.o. ihmiskehityksen päämäärän saa- 
vuttaneet totuuden tietäjät — — — suuret Mes- 
tarit, kuten Kristus ja Buddha ks sota 1922:162 
—165, 

periaatteita, joita Valkoisen Looshin Mestarit 
H. P. B:n välityksellä ilmoittivat ks Mea culpa 
1922:259—264, 

Meidän Herramme ja Mestarimme on aina 
valmis,   ks Joulun sanoma 1922:297—298, 

niitä, joissa Tiedon ja Rakkauden Mestarit 
elävät ja toimivat,   ks R-R-seura 1922:319—320, 

niin kauan kuin ei hänen henkinen minänsä 
ole lähellä mestariutta,   ks C. W. L. 1923:47, 
 

Teosofisen Seuran alkuaikoina Mestarit muo- 
dostivat n.s. Ensimäisen, heidän opetuslapsensa 
Toisen ja tavalliset jäsenet Kolmannen eli alim- 
man Osaston.   1923:69 muist., 

pääsi kirjeenvaihtoon mestari K. H:n kanssa 
ks Sinnett 1923:125—127, 

Hän ei voi muuta kuin totella Mestariaan, ks 
aseet 1923:157, 

Mestari S. ks Sinnett 1923:165, 
Teosofisessa maailmassa on tänä kesänä kier- 

tänyt tavallista huomattavampi uutinen — uuti- 
nen, joka oli lähtöisin suuresta, kylmästä maa- 
ilmasta ja josta puhuttiin maailman jokapäiväi- 
sissä sanomalehdissä, mutta jota nurkkalehdet 
höystivät jollain omatekoisella pilkkasanalla, — 
niin uskomaton,  niin hämmästyttävä se oli. 

Bombayssa, Indiassa, ilmestyvä T i m e s  of 
I n d i a  teki selkoa toukokuun 19 p:nä puheesta, 
jonka majuri Cross, eräs tibettiläisen ekspedit- 
sionin osanottajista, piti julkisessa kokouksessa 
Pandshimissa, Goassa. Hänelle esitettiin Tibe- 
tissä vanha pappi, 240 vuoden ikäinen, jolla oli 
ihmeellisiä kykyjä ja oli Teosofisen Seuran 
perustajan, madame Blavatskyn opettaja. Van- 
hus oli epäilemättä nero, hän oli täysin perehty- 
nyt integraali- ja differentsiaalilaskuun, vaikkei 
ollut koskaan kuullut Newtonista. Hänellä oli 
kyky näyttäytyä ja tulla näkymättömäksi, mil- 
loin tahtoi, sekä ojentaa jäseniään avaruuteen. 
Hän oli salaperäisin Himaalajan sisäosien mys- 
tikoista. Mystiikka pitensi heidän elämäänsä, ja 
kunnianarvoisa pappi oli mystikkojen ruhtinas 
Hän ennusti suurta sotaa, jota seuraisi kauhea 
nälänhätä, v. 1927 ja seuraavina vuosina. Majuri 
Cross oli läsnä juhlamenossa, jolloin vanha 
pappi manasi pahan hengen ulos lapsesta, ja hän 
myös sai nähdä ihmeellisen ilmiön, kun sala- 
peräinen pappi särki lasin palasiksi keskittä- 
mällä siihen ajatuksensa voiman. 

Tohtori Annie Besant kirjoitti ylläolevan joh- 
dosta lehdessään New I n d i a :  »Ei-teosofiset 
lukijamme käynevät mielenkiinnolla läpi sähkö- 
sanoman sivulla 8, jonka otsikkona on »Himaa- 
lajalainen mystikko». Siinä ei ole teosofille 
mitään hämmästyttävää muuta kuin se seikka, 
että Okkultisen Hierarkian jäsen sallii muuka- 
laisen käydä luonaan. Mutta katsoen niihin 
suuriin muutoksiin, jotka ovat tulemaisillaan 
maan päälle, ja siihen laajaan aikain viisauden 
opetusten leviämiseen, minkä ovat aikaan saa- 
neet Heidän oppilaansa H. P. Blavatsky ja Hei- 
dän uskolliset palvelijansa Teosofisessa Seu- 
rassa, — on ehkä mahdollista, että tie on avau- 
tunut Vanhemmille Veljille läheisempään kos- 
ketukseen ulkomaailman kanssa kuin mitä tähän 
saakka on pidetty viisaana. Ehkä muutokseen 
menettelytavoissa antaa aihetta myöskin Hänen 
lähestyvä tulonsa, jota hindulaiset nimittävät 
maailmanopettajaksi, buddhalaiset boodhisatt- 
vaksi ja kristityt Kristukseksi. Tämä ei ole 
tavallinen sanomalehtiaihe, mutta asianhaarojen 
vallitessa olen velvollinen sanomaan näin’ pal- 
jon.» 

Saman uutisen johdosta toht. Besant myös 
lausuu aikakauskirjassaan T h e o s o p h i s t :  
»Sattumalta majuri Cross tietämättään päästää 
madame Blavatskyn syytöksestä, jota usein n os-
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tettiin häntä vastaan, nim. että hän oli petolli- 
nen väittäessään saaneensa opetusta Mestaril- 
taan Tibetissä. Ennemmin tai myöhemmin tapah- 
tuu oikeutta niille, jotka palvelevat Mestareita, 
ja niin tulee tapahtumaan niillekin, jotka sitten 
kun madame Blavatsky jätti meidät, ovat jatka- 
neet hänen työtään.» 

Ei minullakaan ole mitään sanottavaa itse 
uutisesta. Jos majuri Cross on puhunut totta 
— ja miksikä hän ei olisi puhunut? — on hän 
epäilemättä tavannut Mestari Moorjan; en näe 
siinä mitään mahdotonta enkä luonnotonta. 
Harvinaista on saada nähdä Heitä fyysillisesti, 
mutta onhan se silloin tällöin tapahtunut jolle- 
kulle matkustajalle, eikä Tibet suinkaan ole 
ainoa maa, jossa noita yleviä olentoja elää ja 
asuu. Mutta tohtori Besantin arvelut syistä, 
minkätähden He nyt astuisivat läheisempään 
kosketukseen maailman kanssa, ovat mielestäni 
ennenaikaisia. Eihän millään tavalla vielä ole 
tullut todistetuksi tämä lähempi kosketus! Päin- 
vastoin näyttää siltä, että aika, jolloin He oli- 
vat lähemmässä kosketuksessa maailman kanssa, 
loppui v. 1891 madame Blavatskyn kuolemaan; 
hänen eläessään He ottivat askeleen ihmis- 
kuntaa kohti, mutta me ihmiset emme ottaneet 
Heidän lähettilästään vastaan niin suurella 
ymmärtämyksellä, että tuo lähempi kosketus 
olisi voinut katkeamatta jatkua ja kasvaa. 

Tohtori Besant kiittää »Heidän uskollisia pal- 
velijoitaan Teosofisessa Seurassa», mutta koska 
hän unohtaa, että toisissa teosofisissa seuroissa 
on ihmisiä, jotka yhtä uskollisesti ja vilpittö- 
mästi palvelevat Mestareita, — jonka tähden 
totuuden mukaisesti olisi pitänyt kiittää »Hei- 
dän uskollisia palvelijoitaan» teosofisessa liik- 
keessä, — on sangen luultavaa, ettei Teosofisella 
Seuralla seurana enemmän kuin toisilla seu- 
roilla ole suuriakaan edellytyksiä vetää Mesta- 
rein huomio puoleensa tai vaikuttaa Heidän 
työsuunnitelmaansa. 

Mestarit ovat panneet alulle teosofisen liik- 
keen ja ovat epäilemättä sen takana, mutta vai- 
kuttavat siinä sitä myöten kuin Heillä teosofi- 
sessa liikkeessä on yksilöllisiä opetuslapsia, 
jotka työssään jatkavat sitä työtä, minkä 
madame Blavatsky Heidän lähettiläänä alkoi, 
kuulukoot sitten mihin seuraan tahansa. 

Tohtori Besantin kommentaarioista kaipaan 
sitä vastoin jotain selvittävää arvostelua sen 
ennustuksen johdosta, minkä majuri Cross ker- 
too vanhan »papin» lausuneen. Jos ei majuri 
Cross väärin toistanut Mestarin sanoja, on uusi 
sota odotettavissa v. 1927 jatkuen asianomaisine 
kurjuuksineen seuraavina vuosina. Mutta eikö 
tämä ennustus ole ristiriidassa niiden varhem- 
pien ennustusten kanssa, jotka tohtori Besant 
on lausunut ja myös väittänyt tulleen Mestarein 
taholta? 

Muistaakseni väitettiin jo 1910 tienoissa, että 
»maailmanopettaja» ilmestyisi ihmisten kesken 
noin 15 à 20 vuoden kuluttua. Nytkin toht. 
Besant puhuu hänen pikaisesta esiintymisestään. 
On kuitenkin aina huomautettu, että hänen 
esiintymisensä välttämättömänä ehtona olisi 
yleinen maailmanrauha. Mutta jos tätä menoa 
mennään ja jos vielä uusi sota syttyy, milloin 
 

on   toivoa,   että   maailmaan   tulisi   todellinen 
rauha? 
Niille, jotka minun tavallani eivät usko että 

uusi Mestarin lähettiläs tulee maailmaan ennen- 
- kuin tämän vuosisadan lopulla (v. 1975, kuten 
madame Blavatsky sanoi), ei tietenkään sem- 
moinen ennustus kuin majuri Crossin toistama 
ole ylen hämmästyttävä, joskin kaikki epäile- 
mättä toivovat, että ennustus osoittautuisi vää- 
räksi. Mutta eivätkö kaikki ne, jotka uskovat 
»maailmanopettajan»    pikaiseen    tuloon,    olisi 

kaivanneet jotain selvitystä toht. Besantilta? 
* 

»Taasen Ruusu-Ristin toimittaja puhuu perso- 
nallisuuksista ja sekoittaa asioihin rouva Besan- 
tin nimen», olen kuulevinani jonkun huolestu- 
neen, hyväntahtoisen mutta aran lukijan huo- 
mauttavan. »Sekä tässä että Christosophia- 
artikkelissa tohtori Besantia moititaan. Eikö 
voisi esittää näkökohtia ja mielipiteitä mainit- 
sematta henkilönimiä? Eikö totuus loista omalla 
valollaan?» 

Ja taasen minun täytyy parilla sanalla vas- 
tata huomautukseen. 

En itse ymmärrä, että olisin ketään kirjoituk- 
sissani personallisesti moittinut, koska en kenes- 
täkään pahaa ajattele. 

Aivan toinen asia on mielestäni, että olen 
viime aikoina ollut pakotettu arvostelemaan — 
ehkä ankarastikin — joidenkuiden huomatta- 
vain teosofein sanoja tai opetuksia. Mutta mitä 
pahaa siinä on? Emmekö ole totuuden etsijöitä? 
Emmekö saa ajatella, emmekö saa käyttää jär- 
keämme? Minä ainakin tahtoisin olla totuuden 
etsijä, en tahtoisi umpimähkään enkä sokeasti 
mitään uskoa, en tahtoisi tutkimatta vannoa 
mitään todeksi. Alemman järkeni orja en silti 
ole. En ole materialisti, en ole kieltäjä. Uskon 
ja luotan Jumalaan, joka minussakin mitättö- 
mässä elää ja vaikuttaa. 

Jos siis arvostelen toisten sanoja ja opetuksia, 
teen sen totuuden etsijänä. Ja jos silloin samalla 
mainitsen kyseessä olevien opetusten julista- 
jia, mitä väärää siinä on? Eivätkö ihmiset enää 
seiso sanojensa takana? Eivätkö he tahdo tun- 
nustaa erehdyksensä, jos varhemmin ovat 
yhdellä tavalla uskoneet ja opettaneet ja myö- 
hemmin ovat suuntansa muuttaneet? Eikö saisi 
mainita ihmisten nimiä, kun heidän sanojaan 
arvostelee? 

Emmehän me totuuden etsijöinä etsi henki- 
löitä ja niiden kunniaa! Emme teosofeina palvo 
personallisuuksia ja niiden pyhyyttä! Jätämme 
ihmiset ihmisinä rauhaan, ihailemme ja rakas- 
tamme heitä, mutta määrättyjen oppien opetta- 
jina he ovat velvolliset seisomaan sanojensa 
takana — eivätkä he suinkaan omia opetuksiaan 
häpeä. Jos meidän arvostelumme näkee noissa 
opeissa vikoja ja puutteellisuuksia, on opetta- 
• jien karma alistua arvosteluumme tai vastata 
siihen ja puolestaan oikaista meidän erehdyk- 
semme. 

Sillä mitä me etsimme? Totuutta. Emme 
madame Blavatskya seuraa siten, että matkimme 
hänen tapaansa polttaa paperosseja, vaan siten, 
että otamme selvää hänen opetuksistaan, poh- 
dimme, mietiskelemme, arvostelemme niitä — 
uskomme niihin, seuraamme niitä. Ei Mr. Lead-
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beaterissä ole mielenkiintoista se, miten hän 
istuu ja miten hän kävelee, vaan se, mitä hän 
sanoo näkevänsä henkimaailmasta; siihen tah- 
domme tutustua, sitä punnita ja arvostella, sii- 
hen uskoa tai olla uskomatta. 

Ei merkitse ihmiskunnan kehitykselle vähää- 
kään, mitä personallisia hyveitä ja vikoja on 
ollut H. P. Blavatskylla, Annie Besantilla, 
C. W. Leadbeaterilla y.m., mutta paljon merkit- 
see, mitä he ovat opettaneet, mitä valoa tuoneet 
pimeyteen, mitä lohtua antaneet janoaville sie- 
luille. Ihminen kuolee, mutta hänen työnsä 
pysyy ja kantaa hedelmää. Ja selvää on, että 
ihminen tuo aitastaan näytteille, mitä siinä on, 
— eikä muuta.   1923:203—208, 

Ajattelin eräänä päivänä — ja kenties jonkun 
Ruusu-Ristin lukijan mietteet ovat käyneet 
samaan suuntaan, — ajattelin sitä ihmeitä teke- 
vää »mystikkoa», jonka majuri Cross oli tavan- 
nut Tibetissä ja josta oli puhetta tämän lehden 
viime numerossa. Ajatellessani kritiikin ilkeä 
henki valtasi mieleni ja minä kysyin itseltäni: 
olisiko valkoisen veljeskunnan mestari manaus- 
menoilla parantanut riivatun lapsen? olisiko val- 
koisen veljeskunnan mestari alentunut kyky- 
jään näyttämään särkemällä lasilevyn ajatus- 
voimallaan? voisimmeko kuvitella esim. Kris- 
tusta samanlaisessa tilanteessa? eikö Kristus 
paljaalla käskevällä sanallaan parantanut riiva- 
tuita? eikö hän ankarin sanoin nuhdellut sitä 
sukukuntaa, joka kaipasi merkkejä uskoakseen? 

Ja epäilyksissäni sanoin itsekseni: liekö tuo 
vanha pappi Tibetissä ollutkaan mestari Moorja; 
olihan madame Blavatskyllä monenlaisia opet- 
tajia, tutki hän matkoillaan monenväristen sala- 
tieteilijäin tietoja ja kykyjä. Jos vanha mys- 
tikko kuuluikin toiseen salaiseen veljeskuntaan 
eikä Kristuksen! 

Mutta sitten järki tuli ja huomautti: mitä sinä 
olet huolissasi tibettiläisen mystikon manaus- 
menoista ja ihmeistä! Maassa maan tapa; pää- 
paino ei ollut menoissa, vaan tuloksessa: lapsi 
parantui. Ja mitä lasin särkemiseen tulee, niin 
eikö madame Blavatsky suorittanut kosolta 
juuri senkaltaisia temppuja, saaden aina apua 
mestariltaan, niinkuin hän itse vakuutti? Nykyi- 
nen tieteellinen järkemme kaipaa tuommoisia 
maagillisia todistuksia hengen voimasta aineen 
yli. 

Ja omatuntoni lisäsi nuhdellen: älä sinä ole 
ahdasmielinen äläkä liian viisas. »Mestarin 
mittapuu ei ole talletettuna Simlassa», huo- 
mautti mestari Moorja Mr. Sinnettille kerran, 
kun tämä oli lausunut jonkun ihmettelevän 
arvostelunsa. Mestarit kulkevat omia teitään 
eivätkä kysy vähempien neuvoja.   1923:243, 

ks Cross, majuri 1923:325. R-R 1924:1, 
löysin Mestarit ks sota    1924:4, 
ks Mestarikirjeet 1924:42—45, 
Hän on niitä harvoja poliittisia toimihenki- 

löitä, jotka järkähtämättä koettavat kulkea 
Mestarien jälkiä ks Gandhi 1924:49—50, 

politiikalle Mestarein kannalta ks P. E. VIII 
1924:77, 

Minulta kysyttiin äskettäin, mistä voi tietää, 
onko joku henkilö Mestarin opetuslapsi vai ei 
ks opetuslapsi 1924:162—163, 

»Ja nyt toistan P a r a g u r u n  — Mestarini 
Mestarin — mukaan ne sanat, jotka hän oli 
lähettänyt   ks H. P. B.  1924:242—244, 

Mestari K. H. kirjeissään Sinnettille leimasi 
kirkot ja  papistot  ks  apostolit  1924:244—247, 

Mestari Hilarion — — — Mestarit Morya. 
Kuthumi y.m.  ks  Temppeliseura   1924:365—367, 

korkeimmat Mestarit ks India 1924:367, 
Ja ihmeellinen on niiden osa, jotka ovat valin- 

neet Mestarein Mestarin oppaakseen ja ystäväk- 
seen!   ks vuosi 1925:3, 

mestarien korkein pää ks Ossendowsky 1925: 
54, 

ks Mestarikirjeet 1925:97—101, 
Madame Blavatsky tosin puhui Tiedon Mes- 

tareista, mutta eikö hän itse ollut mediumi, ja 
eivätkö    nuo    Mestarit    olleet    henkiolentoja? 
— — — Madame Blavatskyn Mestareita on siis 
olemassa? — — — Mestarit ovat ehdottomasti 
olemassa, ja he ovat eläviä ihmisiä.  Vaikka  ks 
auktoriteetti  1925:145—151, 

ks Steiner    1925:155—156, 
Samalla tavalla kuin Mahaatmakirjeet saa 

lukijan vakuutetuksi Mestarein olemassaolosta, 
heidän viisaudestaan, oikeamielisyydestään, hy- 
vyydestään ja inhimillisyydestään, samalla 
tavalla nämä Blavatskykin eet päivänselvästi 
todistavat H. P. B:n vilpittömyyden ja rehelli- 
syyden, hänen suhteensa ‘Mestareihin ja hänen 
suuren tehtävänsä maailmassa, ks H. P. B. 1925: 
194—203, 

H. P. Blavatskyn aikana eivät Mestarit ks 
A. B. 1925:230—232, 

mestarien lahja ihmiskunnalle ks kirjallisuus 
1925:240, 

Jokainen Mestari, jossa Kristus elää, kärsii ja 
iloitsee samalla, ks Karjalainen, W. 1925:252, 

ks J. R. H.: Isä Aabraham    1925:255, 
Tämä Mestarein looshi oli teosofisenkin liik- 

keen alulle pannut — — — Mestarein olemassa- 
olosta puhuttiin ja kirjoitettiin paljon teosofi- 
sen liikkeen alkuaikoina, ks Teosofian joulu- 
sanoma 1925:373—374, 
Viisauden mestareita epäilemättä on, mutta 
— — — väittävät olevansa mestarein opetus- 
lapsia ks teosofia 1926:4—10, 
ks Leino, Eino 1926:13—14, 
Madame Blavatsky oli Mestarein välitön asia- 
mies —our d i r e c t  a g e n t ,  kuten Mestari 
itse sanoi kirjeessä Olcotfille ks R-R 1926:71, 

Mestarein alkuperäisiin oppeihin ks H. P. B 
1926:100—101, 

lapsiin, joista Mestarien Mestari sanoi ks 
lootuskoulut 1926:132—135, 

H. P. Blavatsky on kuollut, hän, joka oli Mes- 
tarein  lähettiläs maailmassa, — kuka  siis nyt 
on hänen jälkeensä Mestarein edustaja — — — 
Hänen paikkaansa ei kukaan toinen voi täyt- 
tää, koska Mestarit eivät yhtä mittaa pidä viral- 
lista edustajaa maailmassa, ks Valk. Veljesk. 
1926:136—138, 

kun Mestari itse — kuten eversti uskoi — 
ilmestyi hänen huoneeseensa — — — kirjeitä 
saapuu useilta Mestareilta, monet tapasivat Mes- 
tareita fyysillisesti, toisille he ilmestyivät 
astraaliruumiissaan ks teosofia 1926:162—169,
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Mestarien varsinaisena ja suurimpana lähetti- 
läänä, ks teosofia  1926:217, 

Mestari on aina valmis, ks joulu 1926:313, 
valkoisia Mestareita ks magia 1927:126—128, 
Mutta mestarien seuraajina me emme saaneet 

tappaa, eikä kehoittaa toisia tappamaan, ks R-R 
1927:167—169, 

Mitään muuta vapahtajaa ei ole kuin tämä 
sisäinen Kristus, joka on Jumala. Se on Mestari 
meissä, kuten H. P. Blavatsky sanoi, ja mitään 
ulkonaista Mestaria emme ymmärrä, ellemme 
löydä häntä omasta sisäisestä Mestaristamme. 

Teosofiset Mestarit julistivat alusta lähtien 
ks maailmanopettaja 1927:328—329, 

uskollinen H. P. B:n teosofiselle sanomalle ja 
hänen mestareinsa »alkuperäiselle ohjelmalle», 
ks R-R-vpm 1928:23, 

kirja, josta Mestari K. H. aikoinaan kirjoitti, 
että ks Pistis Sophia 1928:104, 

H. P. Blavatskyn eläessä Mestarit välistä itse- 
tietoisesti projisoivat kirjeitään ks projisointi 
1928:217, 

ks Cleather, A. 1928:253, 
Mestarit aloittivat teosofisen työnsä H. P. Bla- 

vatskyn välityksellä ks R-R-ryhmätyö 1928:286, 
M e s t a r i t  ja t e o s o f i n e n  liike esit. 

sarja ks P. E. X 
Mestarit ja H. P. B. erikoisesti puhuivat lapsi- 

avioliittoja vastaan ks Mayo, K. 1930:54, 
Mestarin siunaus ks R-R    1930:185—187, 
ks Valk. Veljesk.  1930:80, R-R 1930:187, 
ks uskonpuhdistus    1930:331, 
Joka mestariksi tahtoo tulla, sanoi eräs teoso- 

fisen liikkeen adepteista, hän alkaa palvelijana 
lähimmässä ympäristössään, kodin piirissä, ks 
H. P. B. 1931:39—40, 

ks sairaus 1931:67, 
En tiedä, mitä mestarit ajattelevat ks kielto- 

laki  1931:76—77, 
» M e s t a r i  T h e r i o n »  k u o l l u t ?  1931: 

98—99, 
1851. Elokuun 12 p:nä hän tapasi Mestari M:n 

Lontoossa,   ks H. P. B. 1931:106—107, 
Kun Helvi Leiviskä ja Piippa Heliö olivat 

soittaneet alkusoiton, alkoi johtaja puhua vuosi- 
kokouksemme symboolisesta merkityksestä. 
Kuljemme toisen seitsenjakson neljännessä 
kokouksessa, siinä prinsiipissä jota H. P. B. 
sanoi Kaama-manakseksi, fyysillisessä maail- 
massa ilmeten sielukkaana ruumiina. Mutta 
kuinka avuton tämä sielukas ruumis olisikaan, 
ellei ihminen sen muistaisi olevan heijastusta 
ylemmästä minästä, niistä kolmesta prinsiipistä, 
jotka samalla ovat kolmiyhteisenä jumalana ja 
liittävät meidät maailmankaikkeuden kolmeen 
voimaan. Tässä mielessä me suuntaamme kat- 
seemme teosofisen liikkeen kolmiyhteyteen, 
Mestari Moorjaan aatmana, Mestari Kuthuumiin 
buddhina ja madame Blavatskyyn ylempänä 
manaksena. Näkyvässä maailmassa H. P. B. 
kyllä edusti kaamamanasta, mutta hän ei olisi 
tullut toimeen, ellei hän olisi ollut tietoisessa 
yhteydessä korkeamman manaksensa ja samalla 
Mestarein kanssa. Mitä noihin kahteen Mesta- 
riin tulee, olivat he ottaneet rohkean tehtävän 
päälleen, koettaessaan saada teosofisen liikkeen 
alkuun.    Kaikki   Mestarit   valkoisessa   veljes- 
 

kunnassa eivät olleet yhtä mieltä sen onnistu- 
misesta, koska Europpa oli heistä materialisti- 
suudessaan ja väärässä kristillisyydessään liian 
pimeä. Mutta etsittyään 100 vuoden aikana sie- 
lua, joka olisi mennyt tuleen teosofisen sanoman 
takia, nuo kaksi Mestaria löysivät H. P. B:n, ja 
silloin Egyptissä oleva valkoinen looshi lupasi 
auttaa heitä. Näin saatiin viisaususkonnon työ. 
pimeässä Europassa alkuun, sen, jonka valo si- 
too kaikki uskonnot yhteen. Tämä valo loista- 
koon kirkkaana llmnessä vuosikokoukses- 
samme. 

Ja kuin vahvistukseksi tälle, kohotti kuoro 
ilmoille pianon ja harmonin säestämänä 
Mozartin latinalaissanaisen Glorian, joka kiurun 
lauluna nousi korkeuksia kohden. 

Tämän jälkeen toivotti johtaja kaikki omat 
ja vieraat sydämellisesti tervetulleiksi, julistaen 
ll:nnen vuosikokouksen Mahaatma Moorjan, 
Mahaatma Kuthuumin ja adepti Helena Petrovna 
Blavatskyn nimissä avatuksi. Ja kun kuoro oli 
jälleen Martti Seilon esittäessä soolo-osan, lau- 
lanut Wennerbergin iki-ihanan Psalmin, alkoi 
varsinainen virallinen vuosikokous. [*Ote 
Annikki Reijosen vuosikokousselostuksesta] 
1931:109—110, 

hän tapasi Lontoossa mestari Moorjan — — — 
Kun mestarit suunnittelivat teosofista työtä, — 
se tapahtui kohta pari vuosisataa sitten, — oli- 
vat he yleensä epäilevällä kannalla, varsinkin 
europpalaiset mestarit, ks H. P. B:n itämaalai- 
suus 1931:122—129, 

Sen oivalsivat Mestarit pian sen jälkeen, kun 
teosofinen liike oli pantu alulle, ja sentähden 
ks R-R 1931:333—334, 

Mestarin siunaus, ks kuolema 1932:2, 
ks Ristonmaa, Aino   1932:34, 
ks kirkko 1932:163, 
mestariksi ihminen voi tulla vaikkapa yhdessä 

minuutissa, mutta ks täydellisyys 1932:241—243, 
ks Mestarikirjeet 1933:2, 
ks lapsi    1933:177 ja 1934:182—183, 
Kaikkien meidän Mestarimme ja Vapahta- 

jamme Jeesus Kristus tahtoo, että ks uskon- 
puhdistus 1933:199—200, 

Mestari K. H. 1934:83, 
Paavali astui syvällisten kokemustensa jäl- 

keen Mestari-ihmisten joukkoon, niiden, jotka 
tekevät työtä ihmiskunnan hyväksi. — — — 
Paavali on katsellut teosofista liikettä. Hän ei 
liittynyt siihen, kun kaksi muuta Mestaria pani 
teosofisen liikkeen alulle. — — — Kaikki eivät 
ottaneet vastuuta päälleen; sen ottivat Mestarit 
Moorya ja Koot Hoomi. ks Paavali 1934:181—182. 

Mestarien  Mestari 
ks Kristus 1913:5—6, H. P. B. 1924:242—244, 

Vuosi 1925:3, lootuskoulut 1926:132—135. 
Mestarikirjeet 
Huomattavina tapahtumina viime viikkojen 

teosofisessa maailmassa on pidettävä erään kir- 
jan ilmestyminen ja erään liiton perustaminen. 

Kirja, jota ajattelen, on Lontoossa ilmestynyt 
The M a h a t m a  l e t t e r s  to A. P. Sin- 
nett from the Mahatmas M. and 
K. H., t r a n s c r i b e d  and c o m p i l e d  by 
A. T. B a r k e r  (London, T. Fisher Unvirin, 
Ltd.) 
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Muutama vuosi sitten Teosofisen Seuran vara- 

presidentti C. Jinarajadasa julkaisi pienen 
kokoelman mestarikirjeitä, joita alkuperäisinä 
tai kopioina säilytetään Adyarissa. Kirjan 
nimenä oli L e t t e r s  from the M a s t e r s  
of the W i s d o m  (Kirjeitä Viisauden Mesta- 
reilta) ja se sisälsi 40 kirjettä 124 pienikokoi- 
sella, harvaanpainetulla sivulla. Viime vuoden 
lopulla sama tekijä julkaisi toisen suuremman 
kokoelman mestarikirjeitä tai parhaasta päästä 
Mestarein vastauksia Mr. Sinnettin ja Mr. 
Hume’n kysymyksiin, jolle kokoelmalle hän oli 
antanut nimen The early t e a c h i n g s  of 
the M a s t e r s  1 8 8 1 — 1 8 8 3  (Mestarein 
alkuaikaiset opetukset vuosina 1881—1883). 
Tämä kirja käsittää 270 sivua samaa 8:vo kokoa 
kuin edellinen. 

Kuinka toisenlainen on Mr. Barkerin julkai- 
sema teos! Se käsittää 492 tiheään painettua 
sivua suurta kokoa. Siinä on julkaistu alku- 
peräisessä kokonaisuudessaan kaikki Mestari 
M:n ja Mestari K. H:n kirjeet Mr. Sinnettille. 

Niille, jotka mahdollisesti eivät ymmärrä, 
mistä on kysymys, tahdon selittää, että eng- 
lantilainen sanomalehdentoimittaja Indiassa, 
A. P. Sinnett, se oli, jonka kirjat O c c u l t  
World (Salattu maailma) ja E s o t e r i c  
Buddhism (Esoteerinen buddhanoppi) var- 
sinaisesti tekivät teosofisen liikkeen ja teosofi- 
sen maailmankatsomuksen tunnetuksi Euro- 
passa. Hänen hyvä karmansa oli suonut hänen 
— madame Blavatskyn välityksellä — joutua 
kirjevaihtoon teosofisen liikkeen kahden adepti- 
perustajan kanssa; kolmen vuoden aikana (1881 
—1883) varsinkin Mestari Kuthuumi kirjoitti 
Sinnettille pitkiä, sisältörikkaita kirjeitä, vasta- 
ten Sinnettin moniin kysymyksiin, selittäen 
okkultisen maailmankatsomuksen yksityiskoh- 
tia, missä suinkin luvallista, neuvoen Sinnettiä 
personallisissa asioissa y.m. Mestarikirjeiden 
perusteella Mr. Sinnett osasi edellämainituissa 
teoksissaan tehdä selkoa siitä adeptien tieteestä 
ja filosofiasta, jota hän — ehkä vähemmin 
onnistuneella nimellä — nimitti » esoteeriseksi 
buddhanopiksi». Mestarit näet puhuivat aina 
mitä suurimmalla kunnioituksella ja rakkau- 
della Gautama Buddhasta, pitäen häntä jonkin- 
laisena veljeskuntansa suojelusherrana ja auk- 
toriteettina sekä itseään hänen seuraajinaan, 
jonka tähden Sinnettin mielestä heidän oppiaan- 
kin saattoi pitää jonkinlaisena buddhanoppina. 
Tämän kohtalokkaan erehdyksen madame Bla- 
vatsky oikaisi m.m. Salaisessa Opissaan, selit- 
täen, että aikain viisaus ei ollut Buddhan enem- 
män kuin kenenkään muunkaan oppia, vaan 
ihmiskunnan alkuperäinen jumalallinen ilmoi- 
tus, jota Salainen Veljeskunta aikakausien vie- 
riessä oli säilyttänyt, todennut oikeaksi, täyden- 
tänyt ja lisännyt uusilla havainnoilla ja tutki- 
muksilla. Sinnettin kirjan nimi olisi pitänyt 
kirjoittaa yhdellä ei kahdella d’llä; silloin se 
olisi vastannut tarkoitustaan, sillä E s o t e r i c  
B u d h i s i m  olisi merkinnyt »esoteerinen vii- 
sausoppi». Liikanainen d sai kuitenkin aikaan, 
että länsimailla alusta pitäen buddhan usko ja 
teosofia sekoitettiin yhteen. 

Kirjoissaan Mr. Sinnett julkaisi vain otteita 
mestarikirjeistä.   Kuitenkin oli jokaiselle selvä, 
 

että teosofinen liike oli astunut uuteen aika- 
jaksoon. Sen alku oli New-Yorkissa 70-luvulla. 
Okkultinen sanoma maailmalle pukeutui silloin 
siihen niin sanoaksemme enemmän länsimaalai- 
seen eli rosenkreutsilaiseen muotoon, jota 
madame Blavatskyn ensimäinen suurteos Isis 
U n v e i l e d  edusti. Silloin ei vielä puhuttu 
selvästi ihmisen seitsemästä prinsiipistä ja maa- 
ilman monista tasoista eikä niin ollen liioin 
jälleensyntymisestä. Mutta nyt oli 80-luvulla 
uusi vaihe alkanut, kun madame Blavatsky ja 
eversti Olcott olivat muuttaneet Indiaan. Mr. 
Sinnettissä y.m. — alussa m.m. eräässä vaikutus- 
valtaisessa englantilaisessa virkamiehessä 
Mr. A. O. Hume’ssä — he löysivät ystäviä ja 
asianharrastajia, jotka länsimaalaisen tieto- 
sivistyksen saaneina osasivat tehdä asian yti- 
meen käypiä kysymyksiä tutustuttuaan sala- 
tieteen opetuksiin maailman synnystä ja kehi- 
tyksestä, ihmisen alkuperästä ja evolutsionista, 
karmasta, jälleensyntymisestä, kuolemanjälkei- 
sestä elämästä j.n.e. Madame Blavatsky vastaili 
kysymyksiin kykynsä mukaan, mutta turvautui 
usein myös Mestariinsa, kunnes järjestettiin 
niin, että Mr. Sinnett (ja Mr. Hume) sai tehdä 
kysymyksensä kirjallisesti suoraan Mestarille, 
jolloin madame Blavatsky alussa toimi kirje- 
vaihdon välittäjänä, mutta myöhemmin toinen 
tai toinen hindulainen tsheela eli hyväksytty 
‘ Mestarin opetuslapsi. 

Täten syntyi tuo huomattava ja maailman- 
kirjallisuudessa ainutlaatuinen mestarikirje- 
kokoelma, joka nyt on painosta julkaistu. 80- 
luvun alussa oli Teosofinen Seura Mr. Sinnettin 
y.m. personassa välittömässä, objektiivisessa 
yhteydessä adeptimaailman kanssa. Onhan myö- 
hemminkin ollut teosofeja, jotka ovat väittäneet 
olevansa yhteydessä Mestarein kanssa; mutta 
vaikka meillä ei ole mitään syytä epäillä heidän 
sanojaan, ei tämä yhteys kuitenkaan ole ollut 
muuta kuin subjektiivinen. Tieteellisesti päte- 
vää objektiivista todistusta on tuskin ollut tar- 
jolla madame Blavatskyn kuoleman jälkeen. 
Sitä suurempaa huomiota ansaitsevat nuo Mes- 
tarien kirjeet. Ne muodostavat epäämättömän 
historiallisen todistuksen siitä, että Teosofinen 
Seura alkuaikoinaan oli tekemisissä joiden- 
kuiden salaperäisten olentojen kanssa. 

On tietysti ennen koetettu väittää, että ma- 
dame Blavatsky oli »keksinyt» Mestarit ja kir- 
joittanut itse heidän kirjeensä. Olihan hän siksi 
kyvykäs ja salaperäinen olento, että hän kuka- 
ties siihenkin olisi pystynyt. Suuri vaikeus 
tämän otaksuman tiellä oli vain se, että kirjeet 
usein saapuivat madame Blavatskyn ollessa sato- 
jen peninkulmien päässä, saapuivat joko »yli- 
luonnollisella» tavalla (esim. ilmasta pudoten) 
tai postitse paikasta, jossa H. P. B. ei ollut. 
Epäilijät kuitenkin mumisivat jotain rikostove- 
reista j.n.e. Ja kun kirjeistä ei ollut julkaistuna 
muuta kuin otteita, oli hatara vedota niidenkään 
omaan sisäiseen todistusvoimaan. 

Nämä vaikeudet ovat nyt voitetut. Alku- 
peräiset mestarikirjeet on typistymättöminä 
julkaistu painosta ja jokainen asianharrastaja 
on tilaisuudessa tutustumaan niihin. 

Mikä on hänen vilpitön, luonnollinen ja vää- 
rentämätön  arvostelunsa?    Vaikken  tietenkään
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saata puhua muusta kuin omasta vaikutelmas- 
tani, uskon, että se olisi jotakuinkin yleinen. 
Tämä vaikutelmani on seuraava: 

Mestarikirjeet on kirjoittanut kaksi luonteel- 
taan aivan erilaista ihmistä. Toinen, M., on hal- 
litsija- ja kasvattajaluonne, toinen, K. H., on 
opettaja. M. kirjoittaa lyhyesti, K. H. selittää 
omantunnon tarkasti ja laajalti. M:n kirjeitä 
on vain harvoja, jota vastoin K. H:n kirjeet 
täyttävät kokonaisen niteen, ollen usein pienen 
kirjan kokoisia. 

Kirjeiden sisäinen todistusvoima on siinä, että 
ne silminnähtävästi ovat elävien ihmisten kir- 
joittamia. Joka riviltä huokuu elävä, nerokas, 
jalo, viisas personallisuus. Mikä ylevä rauhalli- 
suus K. H:n sanoissa ja opetuksissa, mikä tah- 
don voima, mikä älyn terävyys M:n ytimek- 
käissä lauseissa! Ja ennen kaikkea: mitä häm- 
mästyttäviä tietoja ne antavat meille Mestarei- 
den jokapäiväisestä elämästä, työstä, ja tavoista! 

Niin »jännittävää» kirjaa en ole pitkiin, pit- 
kiin aikoihin lukenut. 

Mahdotonta on, että madame Blavatsky tai 
kukaan muu kirjailija olisi mestarikirjeitä 
sepittänyt, vieläpä sepittänyt petollisessa mie- 
lessä. Paljas ajatus on inhottava ja hävettävä. 
Kaikille epäilijöille sanon: lukekaa kirjeet sem- 
moisina kuin ne on julkaistu Mr. A. T. Barkerin 
toimesta.    1924:42-^5, 

Teosofisen Seuran pää-äänenkannattajan, Mrs. 
Besantin toimittaman »Theosophistin» tämän 
vuoden helmikuun numerossa julkaistaan erään 
IJ. A. Compton-Rickettin kirjoittama artikkeli 
nimeltä V a i k u t e l m i a  k i r j a s t a  »Mes- 
t a r e i n  a l k u a i k a i s e t  opetukset». 
Mainittu kirja on Mr. Jinarajadasan toimittama 
jatko niihin »Viisauden Mestarein kirjeihin», 
jotka viime vuonna ilmestyivät suomeksikin. 
Jatkokirja on sekin aivan lyhyt, 270 sivua pientä 
kokoa, jota vastoin — kuten lukijani muistane- 
vat —’ Mr. Barkerin julkaisemat »Mahaatma- 
kirjeet A. P. Sinnettille», joista ensimäinen pai- 
nos ilmestyi Lontoossa 1923, käsittävät 492 
tiheään painettua sivua suurta kokoa. Minkä- 
tähden Compton-Rickett vaikutelmia hakies- 
saan käyttää lähteenään Mr. Jinarajadasan toi- 
mittamia katkelmia eikä Mr. Barkerin julkai- 
semia alkuperäisiä Mestarikirjeitä, olkoon hänen 
oma asiansa; hänen vaikutelmansa herättivät 
sinään huomiotani, enkä voi olla sanomatta 
pari sanaa hänen »Theosophistissa» painetun 
artikkelinsa johdosta. 

Compton-Rickettin kirjoitus on kerrassaan 
huvittava. Äänensävyssään se on ylen kohte- 
lias ja kunnioittavainen Mestareita kohtaan, 
mutta ajatuksillaan ja sanoillaan se repii pala- 
siksi heidän opetuksensa ja tekee heidän perso- 
nallisen sanomansa mitättömäksi, he kun ovat 
taistelunhaluisia ja puolueellisia eivätkä ylevän 
kirkkaita kuin Olympoksen jumalat. Mestarit 
näet — puhun Compton-Rickettin vaikutelmista 
— halveksivat länsimaalaista sivistystä, tiedettä 
ja ennen kaikkea uskontoa; arvokasta ja hellää 
ymmärtämystä ja arvostelua odotamme tur- 
haan! Mestarit ovat materialistisen järkeileviä, 
puhuvat kaiken alkuperästä kuin sokeasta voi- 
masta ainakin ja viittaavat personalliseen juma- 
laan ja jumaliin silmiinpistävällä ylenkatseella. 
 

»Ei missään puhuta mystillisestä kristin- 
uskosta ja sen ‘pyhimyksissä’ näkyvistä hedel- 
mistä», huudahtaa artikkelin kirjoittaja,» ainoas- 
taan kansanomaisen jumaluusopin järjettömästä 
hurskaudesta, jota vastoin perustaja Kristuk- 
sena ei ole olemassa. Ei ole mitään maailman- 
opettajaa, säälin herraa eli boodhisattvaa. Tie- 
täkööt onnettomat petetyt kristityt, että kristi- 
tyn ainoa todellinen Kristus on V a a t s h, ‘mys- 
tillinen ääni’, jota vastoin ihminen Jeshu oli 
vain kuolevainen niinkuin kuka tahansa meistä, 
ja adepti enemmän oman sisäisen puhtautensa 
ja pahan tuntemattomuutensa kautta kuin sen 
nojalla, mitä hän oli oppinut villityiltä rabbii- 
neiltaan. Siten Jeesusta ei esitetä suuremman 
olennon käyttövälineenä. On olemassa vain 
Jeesus ja Sana eli kosmologinen Kristus. Adepti 
tarkoittaa rhkä tässä yhteydessä paljasta vihit- 
tyä, mutt? olkoon vihkimyksen aste mikä 
tahansa, l-ammästyttävää on se viisaus, että 
vihityksi voisi tulla ihminen, joka ei tunne 
pahaa.» 

Compton-Rickettin artikkeli on erinomainen 
todistus siitä, että se myöhempi teosofia, jonka 
Teosofisen Seuran enemmistö on meidän päivi- 
nämme omaksunut, on etääntynyt kauas pois 
Mestarein alkuperäisestä sanomasta, koska 
tämä sanoma, jonka varsinainen julistaja oli 
H. P. Blavatsky, niin suuresti peloittaa ja oudok- 
suttaa T. S:n jäsentä! Se on myös selvä todistus 
siitä, että nuoremmat T. S:n jäsenet eivät enää 
tunne tai paremmin sanoen eivät koskaan ole 
päässeet tuntemaan alkuperäistä teosofiaa. Ken 
minun laillani on yli kolmekymmentä vuotta 
seurannut teosofisen liikkeen vaiheita, ei saata 
muuta kuin iloita siitä, että Mestarein sanat ja 
opetukset jälleen vedetään päivän valoon. 
Minua huolestutti tämän vuosisadan alussa se 
uusi katolilaisuuteen ja kirkollisuuteen vivah- 
tava henki, joka oli pujahtanut Teosofisen Seu- 
ran johtaviin piireihin; kirjoitinpahan silloin 
siitä artikkelin (kts. Teosofisk Tidskrift 1902, 
art. »Teosofiska Samfundet»). Siihen uuteen 
henkeen olin itsekin vähällä vaipua, kunnes 
syntyi »Idän Tähti» ja avasi silmäni. 

Kun nyt meikäläinen ruusuristi-teosofi lukee 
arvostelun sellaisen kuin Compton-Rickettin 
ylläolevat sanat, hän varmaan asioita hieman 
pohtiessaan huomaa iloiseksi hämmästyksek- 
seen, että Mestarein alkuperäiset opetukset ovat 
hänen ruusuristiläistä elämänymmärrystään, toi- 
sin sanoen, että hänen suomalainen ruusuristi- 
teosofiansa on juuri sama kuin Mestarein ja 
H. P. B:n alkuperäinen oppi. Kuinka muuten 
voisi ollakaan? Eihän totuus ole kuin yksi, 
vaikka sitä eri sanoilla ja nimillä esitettäisiin- 
kin. 

Compton-Rickettin vaikutelma on, että Mes- 
tarein kannalta »kristinuskon perustaja Kris- 
tuksena ei ollut olemassa»; oli vain olemassa 
ihminen Jeesus. Niinpä niin. Myöhempi teo- 
sofinen oppi väitti, että Kristus oli erikoinen 
olento, »maailmanopettaja», korkean korkea 
vihitty mestari, joka otti Jeesuksen ruumiin 
käyttövälineekseen. Vastoin tätä on Ruusu- 
Ristissä meillä opetettu, että mitään senkaltaista 
Kristusta ei ole ollut; mikäli mestareita ja maa- 
ilmanopettajia on, ei heitä pidä nimittää Kris-
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tuksiksi personallisessa, substantiivisessa mer- 
kityksessä; tai jos heitä siksi nimitetään, on tar- 
kasti huomautettava, että »Kristus» on arvonimi, 
laatusana samoin kuin Buddha; Kristus mer- 
kitsee »voideltu» niinkuin Buddha merkitsee 
»valistunut». Ruusu-Ristissä on näet toiselta 
puolen opetettu, että Kristus käytettynä ainut- 
laatuisessa ja substantiivisessa merkityksessä 
on Jumalan Pojan eli Logoksen, Sanan, Maail- 
manjärjen ja rakkauden, Vaatshin nimenä. 
Sanskritinkielinen sana Vaatsh, jota Mestarit 
käyttivät kirjeissään, merkitsee »sana», s.o. 
»logos». Kristus on täten »kosmologinen» eli 
paremmin »kosmillinen» käsite. Ja Ruusu- 
Ristissä on niinikään teroitettu mieliin, että 
Jeesus oli ihminen, jota ei mikään muu inhi- 
millinen olento, »maailmanopettaja» eli boodhi- 
sattva, käyttänyt puhetorvenaan, vaan joka itse 
Jeesuksena yhtyi Kristukseen, s.o. Logokseen, 
ja täten joutui sen Sanan eli Vaatshin eläväksi- 
tekijäksi ja ilmoittajaksi, joka aikojen aamusta 
»oli ollut Jumalassa». 

Compton-Rickettiä hämmästyttää sanomatto- 
masti, että Jeesus vain »oman sisäisen puhtau- 
tensa ja pahan tuntemattomuutensa nojalla» oli 
adepti, s.o. Valkoisen Veljeskunnan vihitty 
jäsen. Etenkin pahan tuntemattomuus on käsit- 
tämätön hyve Compton-Rickettille. 

Ehkä Compton-Rickett ei ole tullut ajatel- 
leeksi, että hyvän tuntemusta ei liioin olisi, jos 
ei olisi pahan. Mitä varten olisimme olemassa, 
jos voisimme tuntea hyvän kokematta pahaa, 
jos voisimme tuntea onnea ja riemua tutustu- 
matta kärsimykseen, suruun ja tuskaan, jos voi- 
simme olla täydellisiä tietämättä, mitä on epä- 
täydellisyys, heikkous ja synti? Turhaan maail- 
man ja olemassaolon kova koulu silloin olisi 
pantu pystyyn! Olisihan »Jumala» heti voinut 
luoda meidät täydellisiksi, onnellisiksi ja 
hyviksi! 

Jos siis Jeesus tiesi, mitä hyvyys, rakkaus, 
anteeksiantamus j.n.e, oli, täytyi hänen myös 
tuntea niiden vastakohdat. Miksikä siis hänestä 
sanotaan, että hän ei tuntenut pahaa? Siksi, 
että hän oli aikoja sitten — edellisissä ruumis- 
tuksissaan — oppinut pahan tuntemaan — ja 
pahan kautta hyvän. Hän oli pahan voittanut, 
lopullisesti itsessään voittanut, aikoja ennenkuin 
hän syntyi Jeesus Natsarealaisena. Jeesuksena 
hänen sydämensä, hänen luonteensa, koko hänen 
olemuksensa oli läpeensä puhdas ja hyvä. Jee- 
suksena hänen ei enää tarvinnut kokea syntiä 
missään muodossa, sillä synnin ainoa tarkoitus 
on opettaa meille täydellisyyttä, sydämen puh- 
tautta — ja vaikkei se alussa näytä sitä opetta- 
van, se lopulta varmasti herättää hyvyyden ja 
puhtauden kaipuuta väsyneessä synnintekijässä, 
— ja Jeesus oli jo oppinut täydellisyyden läk- 
syn. Jeesus oli hyvä, sillä paha ei häntä mis- 
sään muodossa viehättänyt. Jeesus oli viaton 
kuin lapsi, sentähden että hänen ei enää tarvin- 
nut synnistä edes tietää. Hän oli kasvattanut 
itsensä viattomaksi, — emmekä koskaan ym- 
märrä hänen sielunsa salaisuutta, ellemme ota 
lukuun, että hän oli jälleensyntyvä olento kuten 
mekin ja esikoinen monista veljistä. Ainoastaan 
sentähden, että Jeesus siis ei tiennyt mitään 
pahasta, saattoi Jumalan Sana ottaa asuntonsa 
 

hänen sydämeensä ja täyttää ja läpäistä koko 
hänen olemuksensa. 

Kaikki mitä Compton-Rickett lukee Mesta 
reille viaksi heidän opetuksissaan, osoittautuu 
täten meikäläisen silmissä juuri siksi totuuden 
tiedoksi, johon mekin Mestarein ja ennen kaik- 
kea Jeesuksen Kristuksen viitoittamaa tietä 
kulkien olemme näkemyksissämme päässeet. 
1925:97—101, 

ks H. P. B.    1925:194—203, 
eräässä Mestarikirjeessä ks vpm 1926:107, 
Hänen alustuksensa koski erään kirjan suo- 
mentamista, ja kustantamista. Kirja on »Mesta- 
reiden Kirjeet A. P. Sinnettille», jonka on 
julaissut A. T. Barker ja josta on vähässä ajassa 
ilmestynyt neljä engl. painosta, ks P. E. XII 
1928:213—214, 

Eräs M e s t a r i k i r j e .  suom. K. A.—I. 
1929:420^30, 

J o u l u k s i  ilmestyy Mystican kustannuk- 
sella V i i s a u d e n  M e s t a r i e n  k i r j e i s t ä  
S i n n e t t i l l e  osa »Koeaika ja Opetuslapsius». 
Tämä kiintoisa osa maksaa sidottuna 75:— 
markkaa. Lisäksi tulee toispaikkalaisille posti- 
maksu 5:— markkaa. Ennakkotilaajia pyyde- 
tään lähettämään kirjan hinta postissa, missä 
tapauksessa kirja lähetetään postivapaasti. 
Helsinkiläisiä ennakkotilaajia pyydetään nouta- 
maan se Mysticasta, Kaisaniemenkatu 7. Kun 
toisten osien ilmestyminen riippuu siitä, kuinka 
pian tämä osa tulee myytyä, toivotaan tämän 
osan pienen painoksen menevän pian kaupaksi. 
1932:329, 

Jouluksi ilmestyi Mystican kustannuksella osa 
kauan odotettua kirjaa V i i s a u d e n ,  Mes- 
t a r i e n  k i r j e i t ä  A. P. Sinnetille y.m. 
Suomennos käsittää kirjeet 26—76 Englanti- 
laisesta alkuteoksesta ja on kokonaisuudessaan 
se alkutekstin helppotajuinen ja kiintoisa osa, 
jota on nimitetty nimellä »koeaika ja tsheela- 
kausi». Tämän suomennoksen ilmestyminen an 
ehdottomasti merkkitapaus teosofisen kirjalli- 
suutemme historiassa. Toivottavasti se saa- 
vuttaa laajan lukijapiirin, niin että Mystica voi 
huoletta jatkaa jälellä olevien kirjeiden julkai- 
semista. Olen selaillut ja silmäillyt käsillä 
olevaa suomennosta. Vaikka se on minulle 
personallisesti raskaampaa lukemista kuin eng- 
lanninkielinen alkuteksti, totean ilokseni ja 
mielihyväkseni, että käännös on huolella ja 
taidolla suoritettu. Eihän näitä mestarikirjeitä 
lueta kuin romaania, niin nerokkaasti kuin 
ovatkin kirjoitetut. Mutta viettää päivittäin 
joku hetki jalon ja viisaan ihmisen parissa on 
verraton nautinto puhumattakaan sen kasvatta- 
vasta merkityksestä. Mestarit Kuthuumi ja 
Moorja astuvat ilmi elävinä eteemme. Ja jos 
olemme kuvitelleet, että Mestarit eivät ole 
ihmisiä, saamme korjata ennakkokuvittelumme 
lukiessamme heidän omia kirjeitään. He ovat 
läpeensä inhimillisiä — ja samalla he ovat yli- 
ihmisiä, koska ovat vapautuneet ihmisten 
heikkouksista ja eläimellisistä vioista. Heidän 
inhimillisyytensä on valoisa ja lämmittävä. 1933: 
2, 104, 

» V i i s a u d e n m  e S t a r i e n  k i r j e e t »  ovat 
nyt kokonaisuudessaan saatavana.    »Filosofiset
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ja tietopuoliset opetukset, ynnä muita neuvoja», 
I ja III osa yhdessä maksaa 115:—. II ennen 
ilmestynyt osa »Koeaika ja tsheelakausi» mak- 
saa 85:—.   Koko teos yhteensä 200:—.    1933:152, 

» V i i s a u d e n m e s t a r i e n  k i r j e i t ä »  
niminen suurteos on nyt kokonaisuudessaan 
ilmestynyt Mystican kustannuksella, joka tällä 
teollaan on kultakirjaimin kirjoittanut nimensä 
Suomen teosofisen liikkeen historiaan. Sidot- 
tuna kahteen osaan maksaa teos Smk. 200:—. 
1933:194. 

Metafysiikka, -metafyysillinen 
Silloin oltaisiin päästy yhdestä metafyysilli- 

sestä pulmasta, ks tahto art Vapaa tahto ja 
1905:164—165, 

Tai jos ette hyväksy mitään metafysiikkaa ks 
Rakkauden alkemia    1906:222—224, 

Nyt vasta siirrymme vapaan tahdon meta- 
fyysilliseen eli filosofiseen määrittelyyn, ks 
tahto art Mitä on   1907:194—197, 

ks anteeksianto   1923:85—86, 
Tästä pulasta päästää meidät Salaisen Opin 

ikuista rauhaa uhkuva metafysiikka ks sallimus 
1924:122—123, 

Mutta metafyysillisesti ja okkultisesti tie- 
dämme, että ihminen nukkuessaan ks Uni ja 
unennäkö 1924:295—301, 

vaikka Isä metafyysillisesti katsoen — — — 
Syvin metafysiikka on korkeinta käytäntöä, ks 
Poika   1929:410—416, 

ks alakuloisuus    1930:301—302, 
H. P. B.    1931:3—5, kirkko 1932:163, 202, 
ks Paavali    1932:204—207, 
mikä Paavalin teologinen metafysiikka oli ks 

uskonpuhdistus    1933:200, 
ks Tolstoin opin teosofia 1934:296—299, 332— 

336. 
Metalli 
ks rauta    1910:126. 
epäjalot metallit kullaksi ks R-R 1933:108— 

109. 
Metsä, metsästys 
ks vegetarismi   1906:93, 
Soisin,    että metsästystä — — — pidettäisiin 

raakalaisena ajanviettona   1921:114, 
Metsät kuluvat, ne vähenevät, ne häviävät 

ks kosket    1923:86, 
suurissa metsissä sykkii inhimillisyyden sydän 

kuuluvimmin, ks Teosofia ja sosialismi 1934: 
256—257. 

Metusalemin    isä ks Jouluyö    1931:336—339. 
Meyer, Johanne    1934:247—257. 
Michelsson, Alfred    1932:104. 
Miekka 
Onnellinen se kansa, joka uskaltaa luottaa 

henkisiin voimiinsa, joka ei tartu miekkaan, 
ettei se miekkaan hukkuisi, vaan joka ks paha 
art Ei pahaa    1906:189, 

totuuden miekka on minun järkeni kädessä 
ks Kielletty    1908:98—99, 

ks lapsi    1909:199—200, Fransiskus 1910:283, 
joka miekkaan tarttuu, hän miekkaan hukkuu 

ks rauha   1910:326—328, 
totuus on kaksiteräinen miekka, ks P. E. VII 

1915:261, 

elävät sanat kaksiteräisenä miekkana ks 
Suomi 1917:447—451, 

miekan ja tulen voima päästettiin irti ks 
Suomi    1918:69—71, 

Jos kaikki tunnustaisivat, ilomielin ja vilpittö- 
mästi, suuresti erehtyneensä, kun »miekkaan 
tarttuivat» ks Suomi    1918:128, 

Suomen kansa — — — ei etsi miekalla ja 
tulella saavutettavaa mahtia,   ks aseet   1918:164, 

Suomen kansa — — — tarttui miekkaan   ks 
politiikka    1918:224, 

Miekkaan se tulee hukkumaan, ainakin 
jumalan miekkaan: nälkään ja ruttotauteihin, 
ja keltainen työväki astuu valkoisen tilalle, ks 
keltainen vaara    1913:229, 

ks rauha    1910:4—5, 
Se esim., joka voi tarttua miekkaan vaatiak- 

seen itselleen jotain hyvää, ei tosiaankaan ole 
yhdenvertainen sen kanssa, joka ei turvaudu 
väkivaltaan edes itseään puolustaakseen, ks 
veljeys   1919:288, 

Jeesus opetti: — — — Jos tahdot olla minun 
opetuslapseni, älä tartu miekkaan. Buddha 
niinikään kielsi tappamisen, kielsi miekkaan 
tarttumisen, kielsi sodan, ks marttyyrit 1920: 
3—6, 

Älä tartu miekkaan, jos tahdot elää Valkoisen 
Veljeskunnan elämää. Älä kehoita toisia 
siihen tarttumaan, jos tahdot kulkea Kristuksen 
jäljissä. Siinä ei ollut mitään tinkimistä, ks 
sota    1920:103—105, 

En voi kuvitellakaan, miten olisi käynyt, jos 
ei »valkoinen Suomi» myös olisi miekkaan 
tarttunut.    Ehkä    ks sota    1920:199, 367, 

Kristikunta yhä — — —  tarttuu miekkaan ja 
— hukkuu,    ks joulu    1921:3, 

kun risti miekkana    ks R-R    1921:22, 
Sillä paljon pienemmän synnin ne tekivät, 

jotka tarttuivat miekkaan, kuin ne, jotka puolus- 
tivat miekkaan tarttumista, ks salatiede 1921: 
456, 

olla miekkaan tarttumatta ks Tingley, K. 
1922:125—126, 

se joka tarttuu miekkaan tai edistää ja puo- 
lustaa sodankäyntiä yleisesti tai määrätyssä 
tapauksessa, hän ei seuraa Kristusta eikä 
Buddhaa, vaan rikkoo heidän elämänoppiansa 
vastaan,   ks sota   1922:162—165, 309, 

en ollut lakannut taistelemasta hengen mie- 
kalla ks sota   1924:3—4, 

Vegetarismi oli siis minulle ikäänkuin sym- 
boolina siitä, etten tarttuisi miekkaan ihmisiä- 
kään vastaan,    ks vegetarismi    1924:8—9, 

jolloin miekat taottaisiin auroiksi ja ks 
haaveilija    1924:48—49, 

ks Messias    1926:73—74, Suomi 1927:294—296, 
Sen [*T. S:n ym] täytyy myöntää, että 

ihminen, joka voi tarttua puukkoon tai miek- 
kaan tai kivääriin toista inhimillistä olentoa 
vastaan, ei ole veli.   ks joulu   1927:378—379, 

»Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan huk- 
kuu».    — — — Pietari    — — — veti   miekan 
tupesta ja ks Kristinusko ja maailmanrauha 
1927:389—394, 

ks Suomen tulevaisuus   1928:207—208, 
kun miekat on taottu auroiksi ks politiikka 

1929:93—95, 
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nuorukaisen, joka omantunnon vakaumuksesta 
ei hyväksy miekkaan tarttumista, ks armeija 
1930:49—52, 

Mars — ristin miekka, ks P. E. XII Tähti- 
koulut    1931:165, 

Ei ole miekka tuppeen pistetty ks Jouluyö 
1931:339. 

ks Mäntsälä    1932:105—106. 
Mielenrauha 
Mielenrauha on järjen sisar ja viisauden äiti, 

sillä rauhattomuutta, pelkoa, vihaa, ahneutta ja 
himoa täynnä oleva mieli ei viisautta saavuta, 
ks pyhiinvaellus   1914:315, 

kuinka tärkeätä on meille ajatusten ja tun- 
teitten hillintä ja mielenrauha, ks ajatus 1916: 
386—387. 

Mielenmuutos 
Mielenmuutos ja parannus ei koskaan ole 

liian myöhäinen,    ks Versailles    1929:317—318. 
Mielikuvitus 
Se suuri ja mahtava keino, joka yksin vie 

toivottuun  päämaaliin,    on    ihmisten  sisäinen 
mielikuvituselämä. — — — Mielikuvituksen tie 
on tosi toiminnan tie, ja kuitenkin se vielä 
monen mielestä on hidas ks paha art Ei pahaa 
pahalla    1906:188—189, 

mielikuvituksen avariin aloihin ks astraali 
1912:161, 

ks esoterismi   1912:311, Kaita tie 1916:153—154, 
unimaailma on mielikuvituksen vapaa 

temmellyskenttä,    ks Uni ja    1924:294—301, 
Käytämme sanaa »mielikuvitus» usein 

halveksivassa merkityksessä tarkoittaen sem- 
moista ajatuksen lentoa, jolla ei ole pohjaa 
todellisuudessa. Mutta sana mielikuvitus mer- 
kitsee okkultistille toista. Se on ks C. W. L. 
1932:73—74. 

»Mielipiteitten yhteentörmäyksestä selviää 
totuus», ks Ihmisen synnynnäinen luonne 1906: 
61. 

sanoa omana mielipiteenäni ks H. P. B:n itä- 
maalaisuus   1931:124—129. 

Mielisairaus, mielenvikaisuus 
Kys. Mikä tarkotus on Elämän Isällä 

rangaistessaan lapsiaan mielenvikaisuudella, 
riistäen siten heiltä henkisen kehittymisen 
mahdollisuuden? 

Vast. Miksi ihminen, jolla olisi tilaisuutta 
kehittymään henkisesti, usein laiskuudesta tai 
välinpitämättömyydestä tai muusta syystä 
laiminlyö tilaisuutensa? Muistakaamme," että 
kehittymisen tie sille, joka on saanut jotakin — 
esim. sivistystä ja tietoja, — on sama kuin 
antamisen, jakamisen ja palvelemisen tie. 
Mutta kuinka paljon on ihmisiä, jotka tämän 
selvästi näkevät ja ymmärtävät? Eikö ole 
viisaasti järjestetty, että elämä toisella kertaa 
antaa meidän syntyä oloihin, joissa me opimme 
ymmärtämään avunannon tarpeellisuuden esim. 
siten, että meidän on tuiki vaikeata hankkia 
itsellemme sivistystä ja että meitä pyrkimyk- 
sissämme tylysti kohdellaan? 

Tämä suhde mielessä voitte analogian mukaan 
löytää vastauksen kysymykseenne. Mielen- 
vikaisuuden karma on siinä, että ihminen — 
joko tässä tai jossain edellisessä elämässä — on 
 

niin perin pohjin turmellut oman ruumiinsa 
(esim. nautintojen kautta) tai jonkun toisen 
ruumiin, että kaikki kehittyminen siinä ruu- 
miissa on ehkäisty. 

Mielenvikaisena ollessaan ihminen sieluna on 
ikäänkuin elävältä haudattu. Vika on vain 
fyysillisissä aivoissa. Toisella tasolla sielu on 
tajuissaan ja kärsii — kärsii, näkee ja ymmär- 
tää.    1907:184, 

M i e l i p u o l e n  t e s t a m e n t t i .  1914: 
194—195, 

ks tajunta    1915:52—54, 
ks Lagerborg, R.    1924:75—76, 
ks art S a i r a s  sielu    1926:225—232, 
mielisairaiden kirkonihmisten keksimä oppi 

ks   helvetti   1926:330. 
Mielivaltaisuus 
En puolusta minkäänlaista mielivaltaisuutta 

ks P. E. XII Kalevalan Avain    1919:87—88. 
Mies 
ks nainen art Onko nainen heikompi? 1905: 

71—72, 
I h a n n e m i e s .  ks Marjatan rengas 1914: 

411—412, 
sentähden on miehen luopuminen isästään ja 

äidistään ja liittyminen vaimoonsa ks suku- 
puolielämä   1920:151—154, 

Tarvitaanko henkisesti katsoen Suomessa 
miestä, joka ikuisen elämän asioissa seisoo 
omilla jaloillaan ja jonka välityksellä henki- 
maailmalla on oma, muista riippumaton sanoma 
sanottavanaan?   ks R-R-   1920:340—348, 

miestappo ja sodankäynti ks vegetarismi 
1924:8—9, 

Ei miesten kunnia ole siinä, että saavat kuolla 
ase kädessä, — — — miesten kunnia on elää ja 
kuolla viljelyksen näkyväisiä ja valistuksen 
näkymättömiä siemeniä kylväen, ks Suo- 
men tulevaisuus    1928:208, 273. 

Mietelause 
Pari m i e t e l a u s e t t a .  Viisaiden koke- 

mus sanoo: niinkauan kuin ihmiset tahtovat 
tehdä pahaa, esim. käyttää aseita, niin kauan 
eivät kykene rakentamaan onnellista tasavaltaa. 
Onnellisen tasavallan muodostavat ainoastaan ne 
ihmiset, jotka kieltäytyvät tekemästä pahaa ja 
tahtovat tehdä ainoastaan hyvää. Pitäisiköhän 
Teosofisen Seuran olla semmoinen mallitasa- 
valta?   ks Suomi  1918:127—128. 

Mietiskely, meditatsioni 
Ennenkuin oppilas saa ruveta harj ottamaan- 

kaan varsinaista mietiskelyä (meditatsionia), on 
hänen täytynyt saada täydellinen herraus 
fyysillisen ruumiinsa yli. ks Mens sana 1905: 
145, 

ks kansa 1906:191—192, 
Milloin lause ensin tuntuu hämärältä ja 

vaikeatajuiselta, selviää tarkotus mietiskelyn 
jälkeen,    ks Tao-Te-King    1907:10, 

mietiskelyn harjottajille on voimistelu välttä- 
mätön,   ks ruumis  1908:123, 

ks Usko ja teot 1908:132—135, karma 1908: 
331—337, 

»jospa tahtoisit kirjottaa käytännöllisestä 
meditatsioni-harjotuksesta Tietäjään valaisevan 
artikkelin,    ks ajatus    1909:138—139, 

ks C. W. L.   1910:360, 
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ks Päämajassa    1911:25—32, 
mietiskely-rukous    ks rukous    1911:250, 
yhteistyö mietiskelyn    avulla   ks    esoterismi 

1912: 312, 
ks astraali 1913:100, hyvä 1913:258, 
yhteinen mietiskely teosofisen asian hyväksi. 

ks teosofia   1913:364-—365, 
K e s ä k u r s s i  en m i e t i s k l e l y h e t k i .  

1914:251, 
Kys. Onko hengitysharj otusten ja mietiske- 

lyn harjotus terveydelle vahingollista, jos niitä 
harjottaa ilman opettajaa ehkä väärällä tavalla? 

Vast. Yksinkertainen syvä hengitys ja 
säännöllisesti harjotettu ylevä mietiskely ovat 
sielulliselle ja ruumiilliselle terveydelle erittäin 
edulliset. Mietiskelystä y.m. seikoista puhutaan 
pian ilmestyvässä teoksessa »Jeesuksen sala- 
koulu». Ruumista vahingoittavat umpimähkään 
harjotetut fakiirihengitykset ja sielua turmele- 
vat itsekkäiden ja alhaisten asioiden mielessä 
hautominen.    1915:40—41, 

»Mietiskelyä alottelijoille»   ks tahto   1916:239, 
Kys. Tarkotetaanko meditatsionilla ensin 

ajatusten hillitsemistä yleensä, sitten johdon- 
mukaista ajattelua, jossa ajatukset seuraavat 
toisiaan luonnollisesti, hyvin toimivan assosiat- 
sionin avulla? 

Vast. Tarkotetaan, vaikka esoteerisissa ja 
okkultisissa mietiskelyharj otuksissa sitäpaitsi 
määrätään, mitä asioita on mietiskeltävä. 
Edellämanittuj en kahden asteen lisäksi on vielä 
kolmas, korkein ja tärkein, n.k. kontemplatsioni, 
jossa mietiskely saavuttaa huippunsa ja varsi- 
naisen päämääränsä.    1917:146, 

lakkaamatonta mietiskelyä ks kehitys 1920: 
101, 

pitkän pitkien mietiskelyjemme lopullisia 
tuloksia,   ks sota    1920:193—199, 

meditatio  — — — meditatsioni ks; oikein- 
kirjoitus    1922:67—68, 

mietiskelytyön syvenemistä ks Uusi vuosi 
1923:1, 

mietiskelyssä y.m. kuuluviin ääniin ei ole 
sokeasti luotettava, ks elämänpuu 1923:156— 
157, 

Niin, ei sovi ryhtyä perustelemaan mietiskely- 
hetken tarvetta,   ks laki   1923:369—370, 

oppia, joka saavutetaan vain hiljaisessa mie- 
tiskelyssä ja yksinäisessä askeesissa, ks erakko 
1928:323, 

Onkin parempaa sanottavaa. Ensi vuonna 
tulee Ruusu-Ristiin uusi osasto entisten lisäksi. 
Uuden osaston nimenä on »Pyrkijän päivä- 
kirjasta». Siinä kerrotaan mietiskelyä, itse- 
kasvatusta y.m. askeesia harjoittaneiden havain- 
noista, kokemuksista, näyistä ja mietteistä heidän 
omien muistoonpanojensa mukaan. Onnistu- 
neena tämmöinen osasto voi tulla arvokkaaksi 
lisäksi meidän kirjallisuudessamme. Katoli- 
sella kirkolla on ollut pyhimyksensa, ja jotkut 
heistä ovat jättäneet jälkeensä huomattavia 
muistiinpanoja, kuten ruotsalainen pyhä 
Birgitta »ilmestyksissään». Mutta protestantti- 
nen kirkko on köyhä pyrkijöistä. Swedehborg 
on harvinainen poikkeus, niinkuin myös hänen 
D i a r i u m  S p i r i t u a l  e’nisa. Saa nähdä, 
mitä me Suomessa saamme aikaan.   1930:302, 
 

Alkuaskel esoteristin tiellä sisältää aina myös 
n.s. mietiskelyharjoituksia. ks älykkyys 1930: 
328—329. 

Mihin suuntaan? kirj. Ääni maaseudulta ks 
teosofia    1916:299—302. 

Mikael 
Kuten jo sanoimme: ihmiskunnan täytyy 

voittaa pahuus omassa povessaan. Tämä merkit- 
see ennen kaikkea, että niiden ihmisten, joilla 
ei ole voittamattomia taipumuksia rikollisuu- 
teen, on vapaaehtoisesti ja itsetietoisesti liitty- 
minen pyhän Mikaelin taivaallisiin sota- 
joukkoihin, ja taisteleminen näkymättömässä ja 
omassa itsessään pahuutta ja itsekkyyttä vas- 
taan; jokainen voitto, minkä he saavuttavat 
itsensä yli, on samalla voitto koko ihmis- 
kunnalle. Mutta se merkitsee muutakin. [*Ote 
art Luonnollinen ja inhimillinen oikeus] 1907: 
211, 

sillä Mikaelin henkinen vaikutus oli alkanut 
jo aikaisemmin, ks murroskausi 1927:215—218, 
1929:269—272, 

mitä he aikaa voittaen voivat Mikaelin val- 
koisiin joukkoihin, jotka itsensä voittaneina jo 
ovat maailman voittaneet? ks tuhatvuotinen 
1930:138. 

Mikkeli 
T e o s o f i a     M i k k e l i s s ä     1908:385, 
ks P. E. V   1910:328^329, 
Y l i s i h t e e r i  M i k k e l i s s ä  ks P. E. V 

Mikkeli    1910:362—363,  Päämaja    1911:353—354, 
T e o s o f i a  M i k k e l i s s ä  ks P. E. V 

Mikkeli   1912:54—55, 
Suureksi ilokseni saatan tähän painattaa seu- 

raavan kertomuksen Mikkelin looshimajan 
vihkiäisistä, joka on Tietäjälle lähetetty: 

»Kirkkainta kultaansa valoi aurinko yli 
Angervonniemen tuoksuvien kukkasarkojen ja 
sen rantoja kiertävän tyynen virran syyskuun 
ensimäisenä sunnuntaina, kun Mikkelin looshien 
jäsenet hiljaisina astuivat ‘Itälään’, uuteen 
kokoushuoneustoonsa, joka tohtori V. Angervon 
perheen suurenmoisena lahjana nyt valmiina 
seisoi seppelein ja kukkasin koristettuna. 
Aistikkaasti sisustettu kookas, valoisa kokous- 
huone teki enemmän lämpimän kodin kuin 
tavallisen luentosalin vaikutuksen; siellä ter- 
vehti tulijoita tutut, rakkaat Mestarien kuvat, 
ovien yläpuolelle oli kullankeltaisin kirjaimin 
valkealle pohjalle ommeltu sanat — toiseen: 
‘Ommani padme-hum’ — ‘Rauha kaikille olen- 
noille’, toiseen: ‘Totuus on korkein uskonto’. 
Puheenjohtajan tuolin takana itäisessä akku- 
nassa loisti Viisikantainen tähti ja sen etelä- 
puolella . Otava. 

»Paitsi varsinaista kokoushuonetta on raken- 
nuksessa kookas veranta, . eteinen, sivuhuone, 
johon kirjakauppa on sijoitettu ja toisessa ker- 
roksessa vierashuone matkustaville teosofeille 
ja E S. huone. 

»Kokouksen aloitti tohtori Angervo lukemalla 
84 psalmin ja jätti sitten sydämiin käyvin sanoin 
uuden talon looshien käytettäväksi. Sen jäl- 
keen luettiin juuri saapunut looshilehti ja suun- 
niteltiin alkavan vuoden työ-ohjelma, josta 
mainittakoon  päätös    pitää    julkisia   esitelmiä
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ainakin kerran kuukaudessa. Vielä oli ohjel- 
massa tilaisuutta varten sepitetty runo, kirjo- 
telma ‘Hiljaisen rukouksen kirkko’ ja lopuksi 
mietiskely. 

»Saman päivän iltana piti tohtori Angervo 
julkisen esitelmän Buddhasta. Yksinkertaisesti, 
mutta henkevästi ja lämmöllä esitettiin tuon 
meidän veljistämme ensimäisen’ elämästä ja 
opista tärkeimmät kohdat, ja moni kuulijoista 
tuntui ihmetelleen, miten paljon yhtäläisyyksiä 
on Buddhalla ja Kristus: Jeesuksella. 

»Harras, kohottavan juhlallinen tunnelma 
vallitsi kumpaisessakin kokouksessa. Monet 
tunsivat korkeimpain olentojen läsnä-olon ja 
näkeviä silmiä häikäisi heidän kirkkautensa . 

»Unohtumattoman muiston jätti tämä sun- 
nuntai läsnäolijoiden mieleen. Mutta samalla 
heräsi kysymys: ‘kuinka olemme ansainneet 
tällaisen suuren lahjan, tällaisen kodin ja hil- 
jaisen lepopaikan?’ Ja kiitolliset — lahjottajan 
sydäntulen sytyttämät sydämet vastasivat: 
"Tehdäksemme työtä yhteishyvän puolesta. Hän, 
joka meille tämän kodin antoi, ei kaipaa kii- 
toksiamme, mutta sentään voimme kiitollisuut- 
tamme osottaa omistamalla voimamme samaan 
työhön, joka on hänen elämänsä suuri pyrkimys: 
levittää valoa, kylvää tiedon kultajyväsiä.’ 

»Ja niinpä nyt loistakoon tämä pieni majakka 
yli maan kertoen veljillemme, että jos y h d e n  
uhrautuvaisuus on pystyttänyt tällaisen huo- 
neen, eivätkö monet, yhdistyneet kädet saa 
aikaan yhtäpaljon ja enemmänkin, kukin paikka- 
kunnallaan! Jokainen ymmärtää näiden pikku 
temppeleiden merkityksen ja varmaankin on 
ennen pitkää kohoava Itälän kaltaisia totuuden 
vartiopaikkoja ympäri Suomen» 

Siihen toivomukseen yhdyn koko sydämelläni. 
Jos tahdotte oppia rakastamaan teosofiaa ja 
Teosofista Seuraa, tehkää sille hyvää, palvelkaa 
sitä. » Jos tahdotte oppia totuutta tietämään, 
kätkekää sanani ja tehkää mitä teille käsken.» 
1913:362—364, 

M i k k e l i s s ä  teosofia näkyy päässeen suu- 
reen vauhtiin. Looshit ja varsinkin Otava I:n 
innokas ja väsymätön puheenjohtaja, tohtori 
W. Angervo, ovat ahkeralla ja uhrautuvalla 
työllään herättäneet huomiota kaikissa pii- 
reissä. Sunnuntailuennoissa käy väkeä huone 
täydeltä ja monet väärinkäsitykset teosofisesta 
maailmankatsomuksesta ovat tulleet oikaistuksi. 
Kirkolliselta taholta ei tietysti aivan suopein 
silmin seurata tätä asiain tilaa. 1914:193, 415, 
510,    1915:46—47, 

ks kesäkurssit 1915:253—254, P. E. VII 1915: 
259—261, 1918:19, 160, 

ks R-R 1920:334—335, J. R. H.  1925:47—48. 
[*ks myös Angervo, Willie] 
Mikkonen, Ida 1924:159. 
Mikä minä siis olen, että ks joulu 1927:378 

—379. 
Militarismi ks myös aseet,  armeija, sota jne 
ks epäilys    1910:290—293, 
Jos kutsumme aseiden käyttöä militarismiksi, 

olen siis antimilitaristi, ks politiikka 1918:224, 
järjettömän sodan ja militarismin inhooja ks 

urheilu 1926:203. 

Mil lenn i um 
ks tuhatvuotinen 1930:137—138. 
M i l l o i n   Vesimieskausi   alkaa?  art julk Ihmi- 
syyden usk.  1929:267—272. 
Minucius Felix 
ks vegetarismi 1909:261, 1928:35. 

Minä, minuus, korkeampi ja alempi minä 
ks myös itse, aatmaa, monadi 
alemman minänsä onni. ks sukupuoliasia 

1906:16—17,  113—115, 
Näkymättömässä maailmassa elää kansan 

minuus jonkinmoisena yhteisenä ylitajuntana. 
ks kansallinen kulttuuri 1906:190—192, 

personallisen ihmisen yhtymistä korkeam- 
paan, jumalalliseen minään, ks hinduhypnotismi 
1906:202, 

ks ihmisenpoika 1906:204, 
teemme himosta korkeamman minämme pal- 

velijan ks Puhtauden ihanne    1906:226—228, 
ennen minuuden taivaaseen nousemista ks 

mediumismi   1906:231, 
estävät hänen personallisen tajuntansa yhty- 

mistä korkeampaan minäänsä. ks astraali 
1907:48, 

Ihmisellä on kaksi minää, ylempi ja alempi. 
Ylempi vetää häntä sisäisen jumalan luo, 
alempi ulospäin etsimään kaiholleen tyydytystä 
objektivisesta elämästä. Korkeamman minän 
puhdas kolmio on vajotessaan aineelliseen 
maailmaan kääntänyt kärkensä alaspäin, ks 
Kaita tie 1907:58—61, 

aurinko kuvaa — — — korkeampaa minää 
ks herra 1907:139, 

Korkeamman minuuden jumalallista tajuntaa 
ks veri 1907:140, 

täytyy kai noita korkeampiakin miniä samassa 
suhteessa lisääntyä ks ihminen  1907:166, 

hänen personallinen tajuntansa täydellisesti 
yhtyy korkeamman minän ylipersonalliseen, 
yksilölliseen tajuntaan ks jälleensynt 1907:180, 

Alempi eli personallinen minä on täten vält- 
tämättömyyden lain alainen, ylempi eli varsi- 
nainen ihminen taas vapaa. 

Mitkä ovat nyt ihmisen korkeamman minän 
(hänen sielunsa) perusominaisuudet? ks tahto 
art Mitä on 1907:195—197, 

ainoastaan alempi minä pelkää — — —  Kor- 
keampi minämme on aina tyyni ja astuu ilolla 
jokaisen askeleen, joka vie sitä eteenpäin Juma- 
laa kohti, ks P. E. VII art T. S:n Suom. Osas- 
ton 1907:223—225, 

Meidän personallinen minämme häviää sil- 
loin  — — — jota vastoin — — —  jättää itses- 
tään elävän jäljen varsinaiseen korkeampaan 
minuuteemme, ks apostolit 1907:273, 

Korkeampi minä on se itsemme, joka kehit- 
tyy ruumistusten kuluessa, elämien vieriessä. 
Korkeampi minä on eri ihmisillä eri kehitys- 
asteella. Se siis neuvoo eri lailla, mitä on 
oikein ja mitä on väärin. Mutta koska kor- 
keampi minämme on epäitsekäs minämme ks 
omatunto 1908:28—29, 

Mutta ennenkuin ihminen on läpeensä kas- 
vattanut tunne- ja himoluontonsa korkeamman 
minän nöyräksi palvelijaksi, napisee alempi 
minä kriitillisinä hetkinä, ks henki 1908:91,
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Hän [*ihminen] syntyy monta kertaa maan 
päälle ja siten hänelle tarjoutuu tilaisuus nousta 
korkeampaan minäänsä, sillä ainoastaan kor- 
keammassa minässään hän voi tulla itsetietoi- 
sesti kuolemattomaksi, ks Usko ja teot 1908: 
129—135, 

Jälleensyntyvä sielu on sidottu ruumiiseen jo 
siittäessä, vaikka kuluu vuosia (tavallisesti seit- 
semän) lapsen syntymisen jälkeen, ennenkuin 
minuus uudessa ruumiissaan heijastuu perso- 
nallisena minä-tajuntana.  1908:184, 

Asettakaa esim. sana »veljesrakkaus» minä- 
sanan paikalle, niin ymmärrätte, ks Kristus 
1908:185, 

Kys. Jos meidän ruumiimme ei tottele 
omantunnon, todellisen minämme ääntä, vaan 
tekee väärin eli pahaa, niin miksikä Jumala 
tuomitsee meidät kärsimään kuoleman jälkeen 
astralitasolla tottelemattoman fyysillisen ruu- 
miimme takia ja vielä rankaisee sitä viatonta 
personaa, johon jumalaminämme jälleensyntyy? 

Vast. Luulen että kysyjä panee liian paljon 
painoa todellisen minämme »viattomuuteen». 
On kyllä totta, että jumalminämme tahtoo 
ainoastaan hyvää, mutta se pääsee itsetajuiseen 
tietoon tästä hyvästä kehityksen avulla, jonka 
tähden se ainemaailmaan on astunut ja herättä- 
nyt ruumiissa personallisen tajunnan. Tämä 
personallinen tajunta voi tahtoa pahaakin, ensin 
tietämättään, sitten tietoisesti. Mutta miksi ei 
varsinainen minä olisi vastuunalainen oman 
heijastuksensa teoista? Tietenkin se on. Ja millä 
keinoin personatajunta kasvatetaan pois pa- 
hasta? Kärsimyksen avulla! Jos minä teen vas- 
toin omaatuntoani, osotan tällä, etten vielä toti- 
sesti usko siihen hyvään, jota omatuntoni aavis- 
taa ja neuvoo. Ja kuinka silloin tuohon uskoon 
pääsisin muutoin kuin kärsimällä seuraukset 
pahoista teoistani?   1908:185, 

Alemman minän ihanteista on tietysti luopu- 
minen ks kehitys 1908:312, 

Ja silloinkin kun hänen alempi minänsä ei 
tahtoisi tunnustaa olevansa velallinen, niin kor- 
keampi minä sen tietää ja pakottaa alemman 
minän maksamaan. Mutta ks karma art Mitä 
on  1908:332—337, 

Ihminen ei tunne itseään. Vasta kun hän 
alkaa henkisesti pyrkiä, herää hänessä koko 
hänen alempi minänsä, hänen itsekkyytensä, 
hänen eläimellisyytensä hengen ponnistuksia 
vastustamaan,  ks Tietäjä 1908:354—357, 

Uskonto on koko hänen korkeamman itsensä 
heijastus minä-tajuntaan, ks uskonto 1909: 
74—75, 

ihmisen yksilöllinen minuus ks kehitys 1909: 
106, 

saavuttivat yksilöllisen minätajunnan ks kuu- 
ketju 1909:301, 

Kristuksen, korkeamman minän syntyminen 
ihmissydämessä ks maailmanloppu 1910:133, 

korkeamman ja paremman minänsä tuntemi- 
seen,   ks hyöty 1911:54, 

Kuka on se »poika», se »minä»? ks Joulu- 
symboliikkaa 1911:359—361, 

Ihmisten henkiminä oli »Jumalan helmassa» 
kunnes se yksilöityi ruumiiseen, ks P. E. XII 
Enkelein 1912:495—496, 

korkeammasta eli varsinaisesta minuudesta 
ks Mooses 1912:497, 

Tämä »Minä» puhuu jokaisen suuren Tietä- 
jän suulla, jonka se välikappaleekseen valitsee, 
ja Jeesuksen Kristuksen kautta se ilmotti uuden 
puolen omasta mysteriostaan ks Kristus 1913: 
5—6, 

Vapahtaja   meidän    sisässämme,    korkeampi 
minämme, joka on osallinen Logoksen elämästä 
ja joka ks sijaissovitusoppi  1913:99—100, 
minätajunta on lapsessa herännyt, ks jälleen- 
synt.    1913:258, 

minä ja minättömyys ks Salaisen Opin 
»Maailmansynty»    1914:55—59, 

Omatunto on korkeamman minämme ääni. 
ks omatunto 1914:93, 

Ihmishenki eli ihmisen korkeampi minä on 
kotoisin korkeammasta maailmasta ja elää niillä 
tasoilla, joiden sanotaan olevan yläpuolella 
mentalista tasoa, siis kausalisella eli muotoa 
puuttuvalla mentalitasolla, buddhisella ja nir- 
vaanisella tasolla,   ks salatiede 1914:198—199, 

Mitä tarkottaa minuuden kaikkiallisuuden 
läksy eli Kristuksen objektiivinen tunteminen? 
— — — Minuuden kaikkiallisuus on rajaton 
sääli; yksilöllisyyden iankaikkisuus on ääretön 
rohkeus,   ks Mysteriot II 1916:111—115, 

ks itsekasvatus 1917:146, 
Kun ihminen on syntynyt eläimestä, on hänen 

inhimillinen minänsä syntynyt näkymättömässä 
maailmassa, ylemmällä älytasolla. Mutta ruu- 
mistuessaan ihmisminä synnyttää uuden, alem- 
man minän: personallisuuden, joka on vain 
kuin heijastus ylemmästä. Tämän personallisen 
minän avulla — — —  Nyt on suhde sama ihmis- 
minän ja jumalitsen välillä, ks Jeesus vaiko 
Kristus?  1919:17—18, 

järkevää minuutta ks Kristus ja Logos 1919: 
150—151, 

minkälainen     on     se     hänen     »korkeampi 
minänsä»,   se   salaperäinen  itse,   joka — — — 
Jälleensyntymismuisti — — — on luonnon- 
mukaisesti yhteydessä sen minuuden kanssa, 
joka ks jälleensynt 1919:295—296, 

minuuksina saatoimme syntyä uudestaan 
maan päälle ks.teosofia 1921:260—262, 

Minätajunta vaikuttaa suoranaisesti älyruu- 
miin kautta ks Somnambulismi 1924:90, 

Nämä kaikki ovat kotoisin korkeammasta 
minästämme, jumalallisesta intelligensistä joka 
vaikuttaa meissä, tai ks Uni ja 1924:299—301, 

Mutta tie on pitkä, ennenkuin hän löytää tuon 
paraimman ja korkeimman itsensä. Tai ks R-R 
1924:327—328, 4 

Meidän personallinen minuutemme ei oikeas- 
taan ole olemassa, ks Teosofian joulusanoma 
1925:371—374, 

ks ruumiinpoltto 1926:26, 
Tällöin on ymmärrettävä salatieteen mukaan 

sielullisten sairauksien johtuvan minätajunnan, 
itsetietoisuuden suhteesta näihin eri käyttö- 
välineisiin ks Sairas sielu 1926:228—232, 

Ihmisen poika. on ihmisen korkeampi minä. 
ks ihmisenpoika 1926:303, 

heidän minuutensa häviää olemattomiin. 
— — — On tehtävä ero ihmisen sisimmän itsen
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ja hänen yksilöllisen minuutensa välillä, ks 
magia 1927:126—128, 

maapallomme korkeampana minänä ks 
Kristus 1928:102, 

ks kaste 1928:251, 
Jumalan pojat ovat ihmisen korkeammat 

minät, ks jumala 1929:124, 
minätajunta ei kestänyt pahan kiusauksissa. 

ks magia 1929:263, 
on niinkuin minätajunta heräisi ja ks kolmi- 

naisuus 1930:41—42, 
Puhelin äskettäin toisen minäni kanssa, ks 

alakuloisuus 1930:301—302, 
Me ihmiset elämme minämme harhoissa 

emmekä näe, että yksi Minä on meidän kaik- 
kien takanamme, ks H.  P. B.  1931:4—5, 

Meidän korkeampi minämme on ikuinen vael- 
taja, joka kulkee elämästä toiseen, joka kiitolli- 
sena ottaa vastaan auringon paisteen, mutta 
joka ei horjahda, kun elämän myrskyt riehuvat. 
Hän katselee ks manas 1932:111—112, 

mutta minä-olennoille näkyy olevan vaikeata 
taipua olemassaolon ja kauneuden korkeampiin 
toivomuksiin,   ks vesimies 1932:169—172, 

Ja se »minä» on kaikkialla ja Jeesuksessa 
Kristuksessa,   ks Paavali 1932:205—207, 

Korkeamman minän elämä on kulkua voitta- 
misen tiellä, ks aika 1932:231, 

Niin, heidän korkeampi minänsä luo uuden 
personallisuuden jälleensyntyessään — uuden 
vanhan karmana, ks kuolema 1932:274—276, 
1933:207. 
M i n ä - s a n a l l a  a l k a v i a  l a u s e i t a :  
Jos yksikin on sanonut itsestään: »minä olen 
löytänyt totuuden, minä tiedän totuuden. Olkaa 
hyvässä turvassa, veljeni!» — niinkuin Buddha 
sanoi — ja jos joku on uskaltanut sanoa: »minä 
olen tie totuus ja elämä» —niinkuin Jeesus 
sanoi itsestään — niin tämä osottaa meille, että 
muidenkin ihmisten pitää päästä sellaiseen tie- 
toon, muillakin ihmisillä pitää olla se mahdolli- 
suus tarjona, että he voivat saavuttaa totuuden, 
ks teosofia art Mitä T. S.  1906:151—152, 

»Minä olen se mikä minä olen» ks Mooses 
1908:250—251, 

Hänen nimensä on Minä Olen Se Mikä Olen 
ja Hänen ylistystänsä taivaat ja maat ikuisesti 
laulavat,   ks iankaikkinen 1911:352, 

»minä olen tie, totuus ja elämä» ks viisaus 
1913:470—471, 

»Kristus-minä on tie, totuus ja elämä» ks tie 
1914:93, 

Minä olen se mikä minä olen. Minulla ei ole 
paikkaa eikä aikaa. Minä tulen kuin auringon 
valo ja tuon mukanani valoa ja elämää, ks 
Cagliostro 1916:14, 

»Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta», 
sanoi Jeesus, ks teosofia art "Veljeyden 1916:391, 

[*Minä]01en se mikä olen, ja ne, joilla on 
korvat kuulla, kuulevat minun ääneni, ks rauha 
1918:99, 

Mutta Minä en ole ruumis. Minä en ole aisti- 
missa. Minä olen elämä, »Minä olen ylösnouse- 
mus ja elämä», sanoo meidän suuri mestarimme 
ja Vapahtajamme,  ks V. H. V. 1919:105—106, 

»minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta» 
ks yhteiskunta 1922:291, 

» ... minun vereni on totinen juoma» ks veri 
1925:51—52, 

»minun oppini ei ole minun, vaan sen, joka 
minut lähetti». Minulla näet ei ole mitään 
»omia mielipiteitä», joista melua pitäisin, ks 
oppi 1925:223, 

Hänen nimessään, joka sanoi: »Minä olen 
voittanut maailman», ihminen voi voittaa maa- 
ilman,   ks kirjallisuus  1925:240, 

Minun sanani pysyvät, sanoi Kristus, ks teo- 
sofia  1926:9—10, 

Hän [*H. P. B.] ei esittänyt mitään »omaa»; 
hän sanoi: »minun oppini ei ole minun, vaan 
sen, joka minut lähetti», ks teosofia 1926:166 
—169, 

»Minä olen se mikä Minä olen» eli hebreaksi 
ks Mooses 1928:237, 

»Minä olen tie, totuus ja elämä», ks moraali 
1930:94—95, 

»Minä ja Isä olemme yksi».  1932:141, 226, 
minä olen totuus, tie ja elämä, ks totuus 

1934:286, 
Paavali: »Minä elän. Kuitenkaan en minä, 

vaan Kristus minussa»,   ks veri 1934:345. 
Missionstidning för Finland ks A. B. 1913: 

418—421. 
»Missä teidän tavaranne on, siellä on myös 

teidän sydämenne.» ks huvit 1906:230, 
Missä on rakkautta, siinä ei puhuta oikeu- 

desta,   ks juoppous 1912:191, 
oi missä on vapahtajani? ks vapahtaja 1912: 

452—453. 
Mitali  
mitali, jonka nurjan puolen ks maailman- 

opettaja    1927:327—329, 
Ja onhan jokaisella mitalilla toinenkin puo- 

lensa,    ks tuhatvuotinen    1930:138. 
Miten 
M i t e n    ja  m i k s i  tulin  t e o s o f i k s i ?  
Tämän otsakkeen alla T i e t ä j ä  julkaisee 

lyhyitä kertomuksia siitä, millä tavalla teosofia 
on ollut yksilöille avuksi heidän totuudenetsin- 
nässään ja elämän vaelluksessaan. Kehotamme 
siis lukijoita — etenkin vanhempia teosofeja, — 
joilla tässä suhteessa olisi kerrottavana jotakin 
josta saattaisi olla rohkaisua, lohdutusta tai 
valoa toisille etsijöille, panemaan muistonsa ja 
kokemuksensa paperille sekä lähettämään kir- 
joituksensa meille. — Tietäjän toimitus, Epilä. 
1920:74. 

Mi ten J e e s u s  k u o l i ?  Suomentanut 
A. B. S a r l i n .  Vihtori Kososen kustannuk- 
sella. Ihmeellinen mysterio on Jeesuksen his- 
toria ja vuosisatojen aikana on se antanut miet- 
timisen aihetta lukemattomille ihmisille, oppi- 
neille ja oppimattomille. Merkillisiä asioita ker- 
tovat evankeliumit hänen elämästään ja kuole- 
mastaan, mutta kun historian tutkijat käyvät 
niitä kriitillisesti tutkimaan, huomaavat he 
niissä niin paljon epäjohdonmukaisuuksia, ettei- 
vät voi myöntää niille enempi historiallista arvoa 
kuin muiden uskontojen pyhille taruille ja 
legendoille. Jotain perää niissä tietenkin on — 
kuinka muuten kristinusko olisi voinut syntyä 
— mutta minkä verran ja mitä? Siinä on laaja 
ala arveluille ja johtopäätöksille, sillä tiedot 
hänestä ovat niin niukkoja, että niiden varaan
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voi rakentaa jos jonkinlaisia uskoja ja järjes- 
telmiä. 

Usein tulee ajatelleeksi, että Jeesuksen his- 
toria on varta vasten ja tarkotuksella sellainen, 
ettemme voi sitä ratkaista puoleen eikä toiseen 
vaan että meidän täytyy kunkin koettaa löytää 
siitä niin paljon hyvää kuin voimme ja jättää 
muu osa sikseen tulevaisuuden selvitettäväksi. 
Sillä kerran, kun maailma on niin edistynyt, 
että se myöntää tavallista ihmistä korkeamman 
hengen — Mestarin — olemassaolon mahdolli- 
seksi, tullaan epäilemättä löytämään myöskin 
uusia historiallisia lähteitä, jotka antavat tar- 
kempia tietoja Jeesuksesta, kristikunnan suu- 
renmoisesta oerustajasta ja holhoojasta. Mutta 
siihen asti täytyy tutkijoiden pohtia ja tutkia 
ja miettiä evankeliumeja, sillä siten he pakos- 
takin tulevat Jeesuksen henkeä lähemmäksi, 
vaikka ovatkin epäilijöitä ja kieltäjiä. 

Yksi rohkea selityskö© eli arvailuyritys on 
yllämainittu kirjanen, joka Saksanmaalta lähte- 
neenä on käännöksenä kulkeutunut muuanne- 
kin. Se on pieni novelli, jonka alkuun on lii- 
tetty muutamia mystillisiä viittauksia »abyssi- 
nilaiseen kauppahuoneeseen» ja kreikkalais- 
katolilaisilta munkeilta saatuun latinalaiseen 
pergamenttiin, joka muka sitten on sanasta 
sanaan käännetty saksankielelle. »Teoksesta 
onnistuttiin saamaan jäljennös, ennenkuin mun- 
kit kerkisivät sitä estää». Vahinko vaan, että 
itse pergamentti joutui hukkaan; tällaisesta 
todistuskappaleesta olisi maksettu kymmeniä 
miljoonia. Äärettömän naiivi ja yksinkertainen 
on se lukija, joka luulee kirjalla olevan min- 
käänmoista historiallista luotettavaisuutta. 
Todellisen muinaistieteilijän ei tarvitse teok- 
sesta montakaan riviä lukea, ennenkuin hän 
näkee, kuinka peräti uudenaikainen tämä tekele 
on. Siinä ei ole merkkiäkään muinaisaikaisesta 
kirjotustavasta. Jos tekijä olisi ollut hieman 
nerokkaampi, olisi hän älynnyt laatia teoksen 
lyhyemmäksi ja ytimekkäämmäksi, jotta edes 
pieni mahdollisuus olisi luulla sitä »essealais- 
vanhemman» kirj ottamaksi kirjeeksi. Nyt se 
on alusta loppuun asti aitosaksalainen moni- 
sanainen ja monimutkainen sepitys, joka koet- 
taa »luonnollisella tavalla» selittää kaikki Jee- 
suksen elämän ja kuoleman ihmeet. Se lähtee 
siitä edellytyksestä, että »jos Jeesus on voinut 
kuoleman jälkeen liikkua, syödä ja juoda, voi- 
vat myöskin muut ihmiset sen tehdä. Mutta 
luonnonlait sen estävät ja siten se on ollut mah- 
doton Jeesukseenkin nähden» (s. 74). Mutta täl- 
laiset edellytykset ovat vain — ennakkoluuloja, 
jotka sortuvat tiedon kasvaessa. 

Meille teosofeille ei ole mitään ihmeellistä 
siinä, että Jeesus sulettujen ovien kautta ilmes- 
tyi opetuslapsilleen. Jos kerran lukemattomat 
tavalliset ihmiset ovat kuolemansa jälkeen voi- 
neet näyttäytyä eloonjääneille, miksei Hän olisi 
voinut hallita tuonpuolisen maailman voimia 
itsetietoisesti ja mahtavasti? Ainoa kohta, josta 
emme voi sanoa mitään, on hänen ruumiinsa 
kohtalo. Minne se hävisi? Mutta se onkin kaik- 
kein vähäpätöisin kysymys. Mahdollisesti essea- 
laiset sen saattoivat korjata talteen, mutta sillä 
ei ole mitään tekemistä Jeesuksen ilmestysten 
 

kanssa. Muuten on luonnollista, ettei se voinut 
jäädä hautaan ihailijoitten ja vihollisten loppu- 
mattomaksi riidanesineeksi. Vähempienkin vi- 
hittyjen, kuten Mooseksen, Pytagoraan, Sookra- 
teen y.m. hautoja ei annettu jälkimaailman tie- 
toon. 

»Miten Jeesus kuoli» ei silti tarvitse olla 
mitenkään vahingollista lukemista, jos lukija 
säilyttää mielensä tarkkaavana ja, kriitillisenä. 
Ikävä vain, että se kulkee petollisen lipun alla, 
mutta kun sitä pidetään kaunokirjallisena 
kyhäyksenä, on sen »alkulause» anteeksiannet- 
tava.   1908:180—181, 

ks taivas 1909:260, ylösnousemus 1913:101, 
Toll, Hugo 1928:95. 

M i t e n  on l u o t a v a  o n n e l l i n e n  yh- 
t e i s k u n t a ?    art sarja ks P. E. X 

Miten voin saada täyden varmuuden siitä, 
mitä teosofia opettaa? ks Kaita tie 1908:184. 

Mithra 
Persiassa vietettiin suurilla juhlallisuuksilla 

auringon jumalan Mithran syntyä, ks Joulu 
1906:274—275,   Joulusymboliikkaa  1911:357—361. 

Mittapuu 
On olemassa sellaisia mittapuita, joiden avulla 

voimme päättää, onko joku asia tosi vai ei. 
Ja Teosofinen Seura tarjoo meille kolmessa 
tehtävässään kolme tällaista totuuden mitta- 
puuta eli arvonmittaria. ks teosofia art Mitä 
T. S. 1906:148—152, 

Siunatut Mestarit  — — — He olivat mitta- 
puumme, ihanne, johon pyrimme. — — — 
Meillä on vain puhtaasti inhimillinen mittapuu 
käytettävänämme, ks teosofia art T. S:n teh- 
tävä 1921:328—334, 

»Mestarin mittapuu ei ole talletettuna Sim- 
lassa»    ks mestari    1923:243, 

Siinä H. P. Blavatsky itse asiassa antoi teo- 
sofeilleen mittapuun, jonka avulla voivat arvos- 
tella opettajiensa lausuntoja, neuvoja ja ohjeita, 
ks teosofia 1926:9—10. 

Raha on luonteemme mittapuu, ks raha 1929: 
319. 

Mitä 
Mitä ette tahdo, että toiset teille tekisivät, sitä 

älkää te heille tehkö ks Tao-Te-King 1907:9—10, 
siveysoppi 1927:5—6, 

Mitä ihminen kylvää, sen hän myös niittää, 
ks Teosofinen liike 1909 joululehti 13—14, synti 
1910:172, 

Mutta mitä auttaa ihmistä, vaikka hän koko 
maailman voittaisi, jos hän samalla kadottaisi 
oman sielunsa? ks ajatus 1916:386, 

Mitä hyötyä on ihmiskunnalle teosofiasta ja 
Teosofisesta Seurasta? ks teosofia 1916:300—302, 

Mitä h y ö d y t t ä ä  m e i t ä  tämä teo- 
s o f i a ?     art ks P. E. X 

»Mitä hyötyä on tästä teosofisesta liikkeestä? 
ks moraali 1930:93—95, 

Mitä j o k a i s e n  tulee t i e t ä ä  t e o s o -  
f i a s t a ?     ks P .E. XII 

Mitä me u s k o n n o s t a  ymmärräm- 
me,    ks uskonto  1906:235—236, 

»mitä maamme nykyaikana eniten kaipaa?» 
ks Suomi 1917:450—451, 

Mitä  on  k a r m a ? ks karma 1908:329—337, 
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Mitä on k r i s t i n u s k o ?  ks P. E. XII 
Mitä on k u o l e m a ?     ks P. E. XII 
Mitä    opimme    s o d a s t a    ja   vallan- 
kumouksesta,    ks P. E. XII 

Mitä on t a s a - a r v o i s u u s ?  ks tasa- 
arvoisuus 1905:97—98, 

Mitä on t e o s o f i a ?  ks teosofia 1917:442 
—446, 

Mitä on T e o s o f i n e n  S e u r a ?  ks teo- 
sofia  1907:141—142, 
Mitä on  »vapaa t a h t o » ?   ks tahto  1907: 
192—197, 
Mikä on t o t u u s ?     ks totuus  1905:125, 
Mitä on totuus? ks totuus 1907:165,    • 
Mitä     T e o s o f i n e n      S e u r a      meille 
o p e t t a a ,     ks teosofia 1906:147—152, 

Mitä v a p a a m u u r a r i t  t a v o i t t e l e -  
vat?   ks vpm  1921:190—192, 
Mitä t e o s o f i t  s o d a s t a  a j a t t e l e -  
vat?— — — P. E:n kantaa kirja ei esitä, 
mutta ks sota 1918:230, 
Mitä on uskonto? ks uskonto 1909:73—75, 
»mitä varten minä olen olemassa?» — — — 
»mitä minun pitää elämässä tekemän?» ks fyy- 
sillinen 1918:192. 

Moberg,  Ida, säveltäjä 
ks P. E. VII 1907:252, P. E. VII 1907:274, 

P. E. VII art Muutamia tietoja 1924:225. 
Moite 
moitti  — — —  toimitusta ks Ihmisen synnyn- 

näinen   1906:61, 
Kirj ottakaa minulle, kun tekee mielenne 

moittia,    ks Tietäjä    1909:5, 
Hän moittii minua siitä, että ks suvaitse- 

vaisuus    1909:43—44, 
Mitä nyt moitteeseen tulee, on kyllä totta, 

että moittija usein unohtaa Jeesuksen viisaat 
sanat: »miksi näet raiskan veljesi silmässä etkä 
malkaa omassasi?»  ks veljeys 1909:205—208, 

ks Tolstoin oppi ja teosofia 1910:403—411, 
Moitteet minua vastaan kärjistyivät siihen, 

että ks päämaja 1911:88—89, 
moittii minua ks vapaamielisyys 1911:183, 
moittii sanojani — — —   minua moitittiin ks 

opettaja  1912:403—414, 
olisi hänellä syytä moittia minua ks optimisti 

1916:42-^3, 
ks parjaus    1916:381—382, 
En sano tätä moittiakseni vanhaa yhteis- 

kuntaa, ks Suomi    1918:71—73, 
Moittijani voisivat sanoa ks sota 1920:101—105, 
kuulin moitteita siitä, etten ollut — — — ollut 

moittimisen varaa, ks E-R 1920:338—348, 
milloin hän teosofiaa moittii, kohtaa moite 

ainoastaan hänen omaa harhakäsitystään teoso- 
fiasta, ks Lehmann, Edv.    1921:61, 

Mielelläni otan vastaan moitteita ja syytök- 
siä, väärinymmärrystä ja epäilystä, kunhan vain 
saisin veljeni avaamaan silmänsä ja näkemään 
totuuden, ks Mea culpa 1922:261—264, 

En itse ymmärrä, että olisin ketään kirjoituk- 
sissani personallisesti moittinut, koska en kenes- 
täkään pahaa ajattele. ks mestari 1923:207— 
208, 

On moitittu meidän kirjojemme kalleutta, ks 
henki    1924:9—10, 

ks kiitos 1926:38, 

moittineet minua siitä, että ks R-R 1926:69)— 
71, 

moitin ja arvostelen, ks joulu 1927:377—379, 
Riippuuhan moite ja kiitos jonkunverran ks 

parjaus 1930:132, 
Ei se moitteista pahene eikä kiitoksista parane, 

ks R-R    1930:325. 
Meidän kaikkien sydämiä lämmittää, että 

peitetyn moitteen ja pilkan vastapainoksi joskus 
saamme kuulla kiitostakin   ks kiitos    1933:72. 

Molay 
De Molay-j ärj esto.    1930:314—315. 
Monaadi 
Kys. Olemmeko me ihmiset, pienet tajunta- 

keskukset, saaneet sen jumalallisen kipinän, 
joka meissä on, välillisesti aurinkokuntamme 
Logokselta vaiko suoraan alkamattomasta ja 
loppumattomasta jumaluudesta ja niinmuodoin 
ainoastaan ruumiimme Logokselta? 

Vast. Ihmisen monadi eli tajuntayksiö on 
Logoksen »yksisyntyinen poika» (hyios mono- 
genees) eli niinkuin tavallisesti suomennetaan 
raamatussa: jumalan ainokainen poika. Monadi 
on syntynyt yksin isästä. Logoksen tajunta on 
n.k. aadi-tasolla, monadi elää anupaadaka- 
tasolla (kts. Sai. Sanakirjaa). Ihmisen sisin Itse 
on siis Logoksen eloon herättämä, vaikka ihmi- 
sen elämä kokonaisuuden kannalta katsoen 
niinkuin kaikkien olentojen, Logoksenkin, on 
osa eli ilmennys Ainoasta Iankaikkisesta juma- 
lallisesta Elämästä.    1910:46, 

Kys. Mikä se on, joka kasvaa jumalallisessa 
kipinässä?   Tai kasvaako se ollenkaan? 

Vast. Monadi ei kasva; se on iankaikki- 
suudesta täydellinen. Mutta alemmilla tasoilla 
luodaan käyttövälineitä, joiden avulla monadin 
elämä ilmenee samalla kun se itse tulee tajui- 
seksi ja työkykyiseksi eri tasoilla.    1910:47, 

monadit — tulevien itsenäisten olentojen 
(ihmisten) siemenet, jotka ks Salaisen Opin 
»Maailmansynty»    1914:57—59, 

eri monadit ovat kulkeneet eri eläinmuotojen 
läpi, ks biologia   1915:42, 

ihmisen monaadi ks aurinko    1917:291, 
kuolematon ja häviämätön monaadi, ks magia 

3927:126—128, 
Joskin monaadi alkaa vaelluksensa uudestaan 

alusta ks magia    1929:263, 
ihmisten monaadit ovat »jumalanpoikina» 

syntyisin Isästä ks neitsyt   1932:100. 
Monarkia 
ks kuningas   1918:96, 
Sanottakoon mitä tahansa monarkista hallitus- 

muotoa vastaan, sillä on yksi etu tasavallan 
rinnalla: se on muodollisesti lähempänä maail- 
man okkultista järjestystä, ks Suomi 1918:162 
—163. 

Monenlaisia Ruusuristi-seuroja ks 
R-R    1921:19—22. 

Mongoliet och mitt liv bland 
m o n g o l e r n a ,  kirj. Larson ks tätä 1930: 
54. 

Moniavioisuus 
1907:157, 
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ks Palomaa, Veikko 1908:249, avioliitto 1908: 
346, Rakkauden salaisuus 1911:217—219. 

Moninaisuus rikastuttaa eikä sitä tule 
halveksia, ks teosofia art T. S:n tehtävä 1921: 
331—334. 

Monismi 
ks Materialismi ja humpuuki 1905:145—146, 

Raamatun opetus kouluissamme    1906:182—183, 
Ellemme tahdo olla dualisteja, jotka uskomme 

hyvään ja pahaan, täytyy meidän olla monis- 
teja, jotka tunnustamme vain yhden voiman, 
yhden jumalan, yhden rakkauden, ks Rakkauden 
alkemia   1906:222—224, 

monistista kolminaisuutta ks Kaita tie 1907: 
57—61, Bölsche, W.    1907:112—113, 

uudenaikaiseen monismiin ks Ensio    1908:90, 
Teosofia on monismia. — — — Mutta teosofia 

ei tietenkään ole monismia sillä tavalla, että se 
sanoisi: ainetta ei ole, kaikki on henkeä. ks 
materialismi   1927:325—327. 

Montonen, Arvid 
A r v i d  Montonen: Kuolematto- 

muus ja ihmisen kehitys. Tämä on 
sangen merkillinen pikku kirjanen. Sen on kir- 
jottanut kansan mies, joka pienestä pitäen on 
elänyt »rukouselämää jumalassa» ja jonka henki 
vilpittömässä luottamuksessa Korkeimman joh- 
toon on päässyt monen salaisen totuuden 
perille. Ulkonaisen muodon henkensä tunteille 
ja aatteille tekijä nähtävästi on löytänyt vasta 
sitten kun hän on tutustunut teosofiaan. 
Vaikkei teosofian nimeä mainita kirjan lehdillä, 
on teosofisen kirjallisuuden ja esim. Bhagavad 
Gitä’n vaikutus kaikkialla näkyvä. Kirja on 
silminnähtävästi kirjotettu voimakkaan inspi- 
ratsionin kestäessä, joka on antanut jumal- 
hengen puhua ensimäisessä personassa. Sekä 
sisältö että kirjotustapa muistuttaa paljon 
Krishnan lauseita Bhagavad Gitä’ssa, kun hän 
puhuu Logoksen nimessä, tai Jeesuksen puheita 
Johanneksen evankeliumissa. Jos vertaus 
tuntuu lukijan mielestä liian rohkealta, pyy- 
dämme häntä tutustumaan itse kirjaan, ja var- 
maan hän on iloitseva siitä, että »sivistymätön 
suomalainen» on saanut nähdä niin syvälle elä- 
män salaisuuksiin. Kirja voidaan ostaa tai 
tilata Teosofisesta Kustannusliikkeestä, Bule- 
vardink. 17, Helsinki, jolloin sen hinta on, 50 p. 
1908:309. 
Monumentaalisen    kirjateoksen    ks    H. P. B. 
1925:194—203, 
Mooksha, pelastus.    1932:141. 
Moorja,   ks mestari 

Mooses 
3 Moos. 17:11 ja 2 Moos. 21:23—25 ks veri 

1907:183—184, 
Kys. Olen jostakin teosofisesta kirjasta 

lukenut, että Mooses oli suurmies kuten Buddha 
y.m., mutta eikö raamatun todistuksen mukaan 
Mooseksen opettama Israelin jumala ollut raaka, 
kunnianhimoinen ja mielivaltainen jumala, joka 
kaikella tavalla sorti Israelin kansan vastusta- 
jia? 

Vast. Mooses oli epäilemättä vihitty egypti- 
läisten mysterioihin;  sen raamattukin todistaa. 
 

(Ap. Teot, 7:22). Että hän oli suuri kansan- 
johtaja ja lain laatija, kansansa pelastaja Egyp- 
tin orjuudesta, sen osottaa meille vanha testa- 
mentti. Niinikään, että hän juutalaisille ilmotti 
ikivanhat opit maailman luomisesta ja kehityk- 
sestä ja kymmenessä käskyssään antoi sille 
nerokkaan ojennusnuoran jokapäiväisessä elä- 
mässä. Mooseksen jumala oli se »Herra», jonka 
nimi o l i a h i y e  a s h e r  ahiye, toisin sanoen 
»Minä olen se mikä minä olen», siis koko 
luonnossa ja ihmisen sisässä ilmenevä ikuinen 
henki (kts. II Moos. kirja, 3:14). 

Mutta väärin on luulla, että Mooses olisi 
kirjottanut n.k. Mooseksen kirjat. Genesiksen 
alkuluvuista on ehkä osa hänen kädestään. 
Kaikki muu on toisten kirj ottamaa eikä Mooses 
niin muodoin ollenkaan ole vastuunalainen 
kaikista niistä julmista käskyistä, mitkä on 
pantu hänen jumalansa suuhun. Yleisesti tosin 
puhutaan Mooseksesta, ikäänkuin hän olisi jon- 
kunlainen Jeesuksen vastakohta, vaikka olisi 
puhuttava juutalaisuudesta ja sen eksoterisista 
opeista, joilla ei ole muuta kuin näennäinen 
yhteys Mooseksen todellisten oppien kanssa. 
Samalla tavalla on väärin syyttää Jeesusta ja 
hänen oppiaan kristillisen kirkon virheistä ja 
erehdyksistä ja hirmutöistä, eikä sitä moni 
teekään. Mutta miksei suoda samaa kunniaa 
Moosekselle?     1908:250—251, 

ks Jeesus Kristus art   1909: joulul: 1—3, 
ks nekromantiikka    1910:282, 
vanhojen Mooseksen käskyjen sijalle. ks 

raamattu   1911:18—20, 
Kys. Joh. X:8 »Kaikki, jotka ovat tulleet 

ennen minua, ovat varkaita ja rosvoja». Onko- 
han Kristus nuo sanat lausunut ja mitä ne tar- 
kottavat? 

Vast. Mahdotonta on historiallisesti tietää, 
onko Kristus lausunut kaikki mitä hänen suu- 
hunsa on pantu, mutta jos luotamme evanke- 
listan sanoihin, tarkottaa tuo lause nähtävästi, 
että Mooses y.m. juutalaiset profeetat ovat 
vääriä opettajia. Se ei voi tarkottaa toisten 
kansojen ja uskontojen opettajia, sillä sanat 
ovat lausutut kansalle ja joukolle, joka ei tun- 
tenut muita kuin omiaan.    1911:249, 

K y s. I Mooseksen kirjan 27 värsyssä puhutaan 
ihmisen luomisesta. Kun tässä sanotaan: »Mie- 
heksi ja vaimoksi loi hän heidät», niin oliko se 
mies-naisellinen   eli  kaksineuvoinen? 

Vast. Tämä ensimäinen luku, joka sisältää 
n.k. »elohistisen» maailmanluomiskertomuksen, 
puhuu nähtävästi siitä ihmisen korkeammasta 
eli varsinaisesta minuudesta, johon kätkeytyy 
olemassaolon sekä positiiviset että negatiiviset 
sekä miehelliset että naiselliset voimat. Jumalat 
eli Elohim loivat ihmisen omaksi kuvakseen, 
älyllis-tunteelliseksi minuudeksi. Tämä ihmisen 
olennainen »kaksineuvoisuus» ilmeni varhai- 
semmissa juuriroduissa ulkonaisestikin, kolman- 
nen juurirodun alussa fyysillisenä hermafrodi- 
tisminakin.    1912:497, 

Kys. 1 Mooseksen kirjan 2 luvussa puhutaan 
vaimon luomisesta miehen kylkiluusta. Onko 
tämä tositapahtuma vai vertauskuva? 

Vast. Tämä kertomus nähtävästi kuvaa alku- 
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peräisesti kaksineuvoisten ihmisten jakautu- 
mista kahteen eri sukupuoleen.   1912:497, 

ks raamattu   1915:443, 
Kristus nähtävästi on vielä jyrkempi kuin 

Mooses,    ks sukupuolielämä    1920:148—154, 
Mooseksen kirjat ovat syntyneet pitkän ajan 

kuluessa eikä Mooses itse ole kirjoittanut niistä 
kuin vähäisiä osia.    1921:466 muist., 

ks veri    1925:50—52, 
Mooseksen III kirja ks Melartin 1925:103— 

104, teosofia 1926:9—10, Vuorisaarna 1927:86— 
88,    1928:169, 

Siirtykäämme taas kabbalistisiin sanatulkin- 
toihin ja tarkastakaamme muutamia hebrean- 
kielisiä sanoja niiden numero-arvon mukaan. 
Otetaan sana Mooses. Se kuuluu hebreaksi 
Mosheh ja kirjoitetaan, kuten edellä olemme 
osoittaneet, vain kolmella kirjaimella: M, sh, h. 
Kun otamme niiden numero-arvot, saamme: 
m = 40, sh=300 ja h=5. Tämän sanan kabba- 
listinen numero-arvo on siten 345. Mooseksen 
kirjassa kerrotaan, että Mooses jutteli Jumalan 
kanssa ennenkuin hän lähti ulos Israelin kansaa 
johtamaan, ja kerran kysyi Jumalalta: »Kun 
minun pitää Sinusta puhua heille, niin mikä on 
Sinun nimesi oleva?, jolloin Jumala vastasi: 
»Minä olen se mikä Minä olen» eli hebreaksi: 
a h i j e h  a s h e r  a h i j e h .  Ensimmäinen 
näistä hebrealaisista sanoista kirjoitetaan kir- 
jaimilla a, h, i, h, toinen kirjaimilla a, sh, r, 
kolmas taas kuin ensimmäinen. Kabbalistisesti 
saamme: a = l, h = 5, i=10, h=5, ja toisesta 
sanasta: a=l, sh=300, r=200. Ensimmäisestä 
sanasta tulee 21, toisesta 501 ja kolmannesta taas 
21, siis koko lause on 214-501+21=543. Nyt 
543:ssa ovat samat luvut kuin 345:ssa, mutta 
päinvastaisessa järjestyksessä. Mooses sanoi 
kerran Herralle: »Anna minun nähdä Sinun 
kasvosi». Herra sanoi: »Ei kukaan kuolevainen 
voi nähdä Minun kasvojani. Jos ne näet, palat 
tulessa, mutta saat nähdä minut selästä, takaa- 
päin.» 

Kun kabbalistisesti tulkitsemme tämän nimen, 
niin Jumala sanoi: »Et voi nähdä Minua 543:ssa, 
vaan numerossa 345, siis et Minua itseäni, vaan 
sinua itseäsi». Se merkitsee okkultisesti: kukaan 
ei voi tuntea Jumalaa, ennenkuin hän tuntee 
itsensä. Siis Jumala sanoi Moosekselle: »Sinä 
voit nähdä Minua selästä, mutta sekin edellyt- 
tää, että ensin tunnet itsesi». f*Ote art Vielä- 
kin sanojen tulkintaa!    1928:236—237,    1930:124, 

ks Jouluyö    1931:336—339, 1932:138. 
M o o s e k s e n    6   ja   7     k i r j a  
Kys. Onko saatavissa Mooseksen 6 ja 7 kirja 

ja minkä hintainen se olisi? 
Vast. Mainittu kirja on suomeksi painettu 

Amerikassa, mutta sen hintaa en tiedä. Se 
tuskin huvittaisi tavallista lukijaa, sillä se on 
keskiaikainen esitys osaksi n.s. seremonialli- 
sesta, osaksi mustasta magiasta. Sen sisällys on 
hämärä ja vaikeatajuinen. Pelkään, että se 
pettyisi, joka noudattaisi sen neuvoja ja resep- 
tejä. Jos joku lukijoistamme on sitä tehnyt, 
ehkä hän kertoisi meille kokemuksistaan? 1909: 
261, 

M o o s e k s e n  6 ja 7 k i r j a .  Aatetove- 
rimme    Mr.    Aug.    Järvinen    kirjottaa    meille 
 

Worcesterista, Mass.: »Mooseksen 6 ja 7 kirja on 
täysi mustan magian kaavio. Siinä vaaditaan 
ankara sitoumus sen palvelukseen. Se on hyvin 
vaikeatajuinen pergamentille kyyhkyisen verellä 
kirjotettuine hebreankielisine resepteineen. 
Hinta on 5 dollaria. En ole kokeillut enkä 
haluakkaan moisia sitoumuksia, vaikka kirja on 
minulla ollut jo 4 vuotta. Mutta eräs henkilö 
sanoi tietävänsä tapauksen, jolloin muuan mies 
sen kirjan apukeinoilla otti vaimonsa puheilleen 
manalan majoilta».   1909:336, 

»Kuudes ja seitsemäs Mooseksen kirja» niminen 
kabbalistinen teos on viime vuonna painettu 
suomeksi Tampereella ja arvattavasti jonkun- 
verran levitetty maassamme. Tekstipuoli 
»Israelilaisten taikavoima» ja »Uuden liiton 
aika» (siv. 27—82), sisältää paljon mieltäkiin- 
nittävää, jollei kiinnitä huomiotaan siihen juuta- 
laisuuden ihailuun ja »pakanuuden» huonom- 
muuden todisteluun, joka on kirjotuksen punai- 
sena lankana. Voihan ottaa lukiessaan sanat 
»israelilainen» ja »pakana» niiden mystillisessä 
merkityksessä! Silloin »israelilainen» on sama 
kuin Valkoiseen Veljeskuntaan kuuluva ja 
»pakanoita» ovat kaikki tavalliset ihmiset 
omine tietäjineeen ja näkijöineen. 

Sitä vastoin useimmat lukijat empimättä 
nimittäisivät kirjan kokeellista eli käytännöl- 
listä puolta »taikauskoksi». Tämä onkin sen 
osan paras suojustin. Sillä jos niitä on — ja 
niitä epäilemättä on, — jotka kirjan neuvojen 
mukaan rupeavat »tauluja» ja »sinettejä» val- 
mistamaan ja henkiä manaamaan, antautuvat he 
tietämättään alalle, josta heillä on liian vähän 
käsitystä ja joka sentähden tuottaa heille 
turmiota yhtä helposti kuin sitä menestystä, 
jota etsivät. Magian harjottaminen itsekkäässä 
tai personallisessa tarkotuksessa on kammotta- 
vaa uhkapeliä luonnon salaisten voimien kanssa, 
ja epäitsekäs ihminen ei maagillisissa toimin- 
noissaan turvaudu seremoniallisiin noita- 
temppuihin. 

Osottavathan muuten jo sivulla 7 käytetyt 
sanat »... kaikkien niiden neljän Pyhän Evan- 
kelistan . . .», ettei ole totta, mitä sivulla 4 väi- 
tetään, nim. että »nämä kaksi kirjaa ilmoitti 
Jumala Kaikkivaltias, Hänen uskolliselle palve- 
lijalleen Moosekselle Sinain vuorella» j.n.e., 
sillä Mooses ei vielä mitään tiennyt evan- 
kelistoista.    1913:316, 

Kys. Luulen, että lukemattomat ovat minun 
tavallani kysyneet itseltään ja muilta tänä 
aikana: mikä on n.s. Musta Raamattu? Onko 
siinä todella 6 ja 7 Mooseksen kirja, jotka on 
jätetty pois Raamatusta, kuten sen levittäjät 
vakuuttavat? Onko se samaa kuin Kabbala? 
Onko se Musta Raamattu, jota Tampereelta 
käsin levitetään, pätevän kääntäjän ja selittäjän 
työtä ja täydellinen ja väärentämätön? 

Vast. Mooseksen kirjoja on vain viisi, n.s. 
pentateukki. Ei apokryyfisten kirjojenkaan 
joukossa ole mitään 6 ja 7 Mooseksen kirjaa. 
N.s. musta raamattu on keskiaikaisia noita- 
kirjoja eli grimoriumeja. Keskiajalla — ja 
myöhemmin —harjoitettiin paljon seremonial- 
lista (useinkin mustaa) magiaa, ja sentähden 
yllämainitussa   suomennoksessakin   on ohjeita,
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jotka vievät harjoittelijan tuloksiin, vaikka 
nämä tulokset enimmäkseen ovat sitä laatua, 
että jos utelias alkaja olisi niitä edeltäpäin 
aavistanut, hän ei olisi koko magiaan ryhtynyt. 
»Musta raamattu» ei kuulu kabbalan filosofisiin 
kirjoihin, mutta voidaan sitä pitää »käytännöllis- 
tä kabbalaa», keskiaikaista maagillista perintä- 
tietoa esittävänä tekeleenä. Suomennos on 
mikäli muistan huonosti suoritettu.    1931:329. 

Moraali, -nen,   ks myös etiikka, siveysoppi 
moraalittomuutta seuraisi maailmansotaa ks 

R-R    1920:339—348, 
rikkoo yhtäkään moralista lakia vastaan ks 

opetuslapsi   1924:162—163, 
Moraalisen tunteen kannalta ks itsemurha 

1924:206—209, 
Mutta kristinuskossa on myöskin — ja ehkä 

ennen kaikkea — siveellinen puoli, moraalinen 
puoli, joka on aivan uusi ja toisenlainen kuin 
vanhat maailmankäsitykset, ks Kristinusko ja 
maailmanrauha   1927:388—394, 

ks Kristus   1929:137—141, 
moraalisen vastuun tunteen ks magia 1929: 

440, 
ks jalokivi   1930:80, 
»Mitä hyötyä on tästä teosofisesta liikkeestä? 

Tekeekö se teidät paremmiksi ihmisiksi?» kysyi 
kerran muuan väsynyt sielu, ja hänelle vastat- 
tiin paatoksella: »Olisi todella ikävä, jos ei teo- 
sofia tekisi meitä paremmiksi.» 

Se on totta, mutta teosofiakin pysähtyy 
puolitiehen, ellei teosofi oivalla, mitä on teoso- 
fian takana. Teosofia on elämänymmärrystä, 
filosofiaa, tutkimusta, mutta se on neitseellinen 
ja hedelmätön, ellei Jumalan elävä henki hedel- 
möitä sen viisautta. Teosofia on neitsyt Sophia, 
josta gnostikot puhuivat, ja neitsyt Sophian 
elämäntehtävä on synnyttää Kristus. 

Kristus on teosofian takana, ja vasta kun teo- 
sofi löytää Kristuksen, on hän löytänyt elämän 
ja tulee  todella   »paremmaksi». 

Älkäämme kuitenkaan unohtako, että inhi- 
millisellä paremmuudella on ainakin kolme ole- 
muspuolta: älyä koskeva, tahtoa koskeva, tun- 
netta koskeva. 

On hyvin tärkeätä, että tulemme ensinnäkin 
älyn puolesta paremmiksi. On kääntyneitä 
uskovaisia kristittyjen kesken, jotka ovat erit- 
täin ahdasmielisiä ja sentähden ennakkoluulois- ‘ 
saan tuomitsevaisia, häijyjä, jopa julmiakin. He 
eivät sitä tahtoisi, mutta kun heidän filosofinen 
älynsä liikkuu vain muutamissa järjettömissä 
uskonkappaleissa, niin minkä he sille mahtavat? 
He eivät ole sielussaan tunteneet totuudenetsi- 
jän tuskia eivätkä kamppailleet hänen älyn- 
kamppailuaan. 

Kasvaa ja tulla paremmaksi ihmiseksi älynsä 
puolesta voi ainoastaan se, joka koko’ mielellään 
etsii totuutta. Tämä on teosofista tutkimusta, 
sillä etsijä koettaa mikäli mahdollista tutustua 
kaikkiin maailman uskontoihin ja filosofioihin 
yhtä hartaasti kuin nykyajan luonnontieteelli- 
siin saavutuksiin. Tuloksena hänen tutkimuk- 
sestaan on filosofinen saavutus, joka vapauttaa 
hänen järkensä ahdasmielisyydestä, pikkumai- 
suudesta ja itsevanhurskaudesta. Hänestä tulee 
teosofi, jonka elämänkatsomus on avara, suvait- 
 

sevainen ja veljellinen. Hänen järkensä on kir- 
kastunut ja hänen älyllinen personallisuutensa 
on miellyttävän sivistynyt. Hän on todella 
ikäänkuin kihloissa neitsyt Sophian kanssa ja 
hänen puheensa voi olla viisautta täynnä. 

Mutta jos hän tähän pysähtyy, on hän jäänyt 
kehityksessään seisahdukseen niinkuin voimis- 
telija, joka nostaa jalkansa juoksutahdissa, 
mutta ei liiku paikaltaan. Totuudenetsijä on 
kulkenut tien, joka vapautti hänen järkensä, 
mutta vielä hän ei ole itse totuutta nähnyt. Hän 
ei aavista, kuka koko ajan on ollut tien takana 
— niin, itse tienä. Hän ei älyä, että uskontojen 
ja filosofiojen ja tieteiden tehtävä on viedä 
hänet Kristuksen luo, sen Kristuksen luo, joka 
sanoi: »Minä olen tie, totuus ja elämä.» 

Mutta jos hän on valpas ja nöyrä totuuden- 
etsijä, joka lakkaamatta rukoilee totuuden 
pyhää henkeä ja sydämessään tuntee, ettei hän 
jaksa olla olemassa ilman elävän Jumalan tie- 
toa, silloin hän tietämättään kolkuttaa portille 
ja silloin hänelle avataan. Ja Kristus astuu 
hänen eteensä. 

Tämä oh paremmuuden toinen jakso, joka 
koskee tahtoa, sen puhdistamista ja vapautta- 
mista synnin ja pahan orjuudesta. Siihen ei 
totuudenetsijä voi astua, jollei hänessä tapahdu 
tai ole tapahtunut mielenmuutos. Hänen täytyy 
kulkea sen kokemuksen läpi, jota Jeesus nimit- 
tää kääntymykseksi. 

Kääntymys on moraalinen asia, ja kristin- 
uskossa puhutaan yhtämittaa kääntymyksestä. 
Kaikki lahkot ja kirkot käännyttävät ihmisiä. 
Mutta kääntymys on harvoin tepsivä tai pysyvä. 
Se on kuin huumaus, joka kestää kuukauden tai 
pari, mutta sitten kääntynyt lankeaa takaisin 
entisiin tapoihinsa. Mistä tämä johtuu? Osaksi 
siitä, että kääntyneen järki ei ole valaistu, 
koska hän ei ole ollut todellinen totuudenetsijä, 
osaksi siitä, että hän ei ole saanut käsiinsä sitä 
vaeltajasauvaa, jonka Jeesus on käskyissään 
antanut. 

Kun Kristus tulee totuudenetsijän eteen, tuo 
hän tullessaan vuorisaarnan käskyt. Totuuden- 
etsijän mielenmuutos ja kääntymys on siinä, 
että hän ottaa vastaan Jeesus Kristuksen, uskoo 
ja luottaa Häneen. Hän uskoo käskyihin ja nou- 
dattaa niitä. Ja tässä uudessa elämässä hän saa 
alituiseen apua elävältä Jumalalta, Kristukselta 
ja Hänen Isältään. 

Moraalinen totuus on mahdoton ilman Kris- 
tusta. Jos ei vilpitön totuudenetsijä löydä Häntä 
päivätajunnassaan, vetäytyy hän erakoksi vii- 
dakkoon löytääkseen vapahtajansa henkimaail- 
masta. Mutta tämä ei ole enää välttämätöntä. 
Kun Pietari aikoinaan tahtoi paeta Rooman 
melskeestä, tuli Kristus häntä vastaan via 
Appialla. »Quo vadis, Domine?» kysyi Pietari 
hämmästyneenä. »Roomaan, jota sinä pakenet», 
vastasi Herra. Ja häpeissään Pietari kääntyi ja 
palasi syntiseen kaupunkiin. 
Uusi moraalinen totuus on rakkaus ja palve- 
lus. Ketä erakko palvelee? Ketä hän rakastaa? 
Jumalaa,   jota   ei   näe, ei voi rakastaa,   ellei 
rakasta veljiä, joita näkee. 

Mutta kun totuudenetsijä rakastaessaan ja 
palvellessaan etenee totuuden elämässä, silloin
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hän myös saa tietää, mitä on rakastaa Jumalaa. 
Silloin avautuu hänelle paremmuuden kolmas 
jakso eli tunne-elämän herkistyminen siihen 
mittaan, että uudet aistit puhkeavat ja kosmok- 
sen salaisuudet paljastuvat etsijän ihastuneelle 
katseelle. 

Tämä on psyykkisyys eli sielun Okkultinen 
herääminen ja hienostuminen, joka tapahtuu 
vaaratta, kun moraalinen kasvu on käynyt 
edellä. Toisin sanoen: taivaalliset kyvyt puh- 
keavat rakkaudesta, palvelevasta rakkaudesta. 
Silloin on Kristus niidenkin takana. 

Ilman Kristusta ei ole turvaa missään, mutta 
Kristuksen kanssa ei ole hätää missään. 

Kun teosofia vie meidät Kristuksen luo, 
tulemme kaikin puolin »paremmiksi», nim. 
entistä itseämme. Paremmuus ei koske arvoste- 
luna toisia. Totuudenetsijä itse tuntee päin- 
vastoin niinkuin Paavali, että hän vain on 
ensimäinen  syntisistä.   1930:93—95, 

moraalinen kasvatusjärjestelmä ks vpm 1932: 
37—38. 

jätimme T. S:n — — — jonkinlaisesta moraa- 
lisesta painostuksesta ks R-R    1933:39. 

Morande, Theveneau de ks Cagliostro 1916: 
9—14. 

Morel,  Edmund  D. 
S a n o j a  s o d a s t a .  Englantilainen työ- 

väenjohtaja Edmund D. Morel lausui v. 1916 
seuraavat sanat sotaa käyvien valtioiden halli- 
tuksille: Mitä kansa on tehnyt teille, koska koh- 
telette sitä noin? Eikö se ole hikoillut teidän 
edestänne? Ja nöyrästi suudellut sitä kättä, 
joka löi sitä? Eikö s"e ole täyttänyt aarrekome- 
roitanne? Eikö se ole ollut ilman — jotta Teillä 
olisi kyllin? Eivätkö suuret joukot nöyrästi ole 
kärsineet köyhyyttä, likaa ja puutetta, Teidän 
puhuessanne heille vapaudesta ja tasa-arvoisuu- 
desta, isänmaanrakkaudesta ja maailman val- 
lasta?   1926:304. 

Motte, kreivitär de la ks Cagliostro 1916:8—14. 
Mouna-looshi ks antroposofia 1913:167. 
Mount Ecclesia   ks R-R   1921:20—22. 
Muhammed, muhamettilaisuus 
ks teosofia art Mitä T. S. 1906:150—152, Palo- 

maa 1908:249, Jumala 1909:107—108, lapsi 1909: 
199—200, ks Uusi Opettaja 1911 joulul: 11—12, 
Rakkauden salaisuus 1911:217—219, Islami 1911: 
289—290,   1929:174,  ristiretki   1932:157—160. 

muhamettilaiset valloittavat etelä- ja keski- 
Europan ks ennustus   1933:158. 

Muinaisaika, -suomalainen 
»Muinaisajan jättiläiset» ks Venus 1906:142, 
On huomattava se merkillinen tosiasia, että 

miltei kaikilla muinaisajan kansoilla oli aurin- 
gonjumalansa tai vapahtajansa, joka yliluon- 
nollisella tavalla oli syntynyt neitsyeellisestä 
äidistään ja jonka syntymäjuhlaa vietettiin 
talvipäivän seisauspäivänä. ks Joulu 1906:274 
—275, 

Tietäjän nimi — — — johon muinaisajan 
ihmiset uskoivat — — —  Ja sen nimen nosta- 
minen muinaiseen puhtauteensa, se on Tietäjän 
tarkotus, ks Tietäjä 1908:4—9, 

Muistomerkkejä muinaisista sivistyksistä. 
1910:364, 

Vakaumukseni siitä, että muinaissuomalaisilla 
oli okkultista tietoa, on kotoisin toisesta maa- 
ilmasta. — — — että muinaissuomalaiset tietä- 
jät ovat itse minulle sen todistaneet toisessa 
maailmassa. — — — että. muinaissuomalaiset 
olivat olleet osallisia muinaiseuroppalaisista 
mysterioista, ja kun ks P. E. XII Kalevalan 
Avain 1919:87—88, 

muinaissuomalaisten runot ks anteeksianto 
1923:83—86, 

Muinaiset kansat pitivät jo sielullisia sai- 
rauksia erikoisasemassa, ks Sairas sielu 1926: 
226—232 

M u i n a i s s u o m a l a i n e n  u s k o n t o  el- 
p y m ä s s ä .    1930:296, 

Niinkuin muinaissuomalainen tietäjä ainakin 
hän luotti sanan voimaan enemmän kuin mie- 
kan,   ks Mäntsälä 1932:105—106. 

Muisti, muistaminen 
M u i s t i n  t a k a i s i n s i i r t o  hypno- 

s issa ,     ks jälleensynt. 1907:42—44, 
Akaasha — — —  luonnon erehtymätön muisti 

ks mediumismi 1908:312, 
Mutta muistakaa, muistakaa, että lykkäätte 

maailman pyörää edes hiukan verran eteenpäin, 
ks nuoret 1912:455—456, 

Muisti näet asuu n.k. syyruumiissa ks eläin 
1915:190, 

Tavallinen kysymys, kun kuullaan puhutta- 
van jälleensyntymisestä, on: »miksi en muista 
ennen olleeni maan päällä, jos kerran täällä 
olen ennen elänyt?» Tämä kysymys on aina 
tuntunut minusta ajattelemattomalta, sillä jos 
muisti on lopullinen ratkaisija jälleensyntymis- 
asiassa, on nähdäkseni reinkarnatsioni varmim- 
pia tosiseikkoja maan päällä. Mitä koko ole- 
muksemme on muuta kuin muistamista? . Olen 
näet tässä suhteessa täydellisesti Platon kan- 
nalla, joka sanoi, että kaikki tieto on muista- 
mista.   [*Ote P. E:n teos. muist.]  1916:98, 

ettei voitaisi epäillä muistini pätevyyttä ks 
maailmanopettaja    1927:327—329, 

En tiedä, voiko toinen ottaa oppia muistel- 
mastani,    ks  armeija    1930:52, 

Mikä sitten estää muistamasta? ks kuolema 
1932:274—276, 

Muistiinpanija, nim.  ks Päämaja  1911:20—32. 
Muistan ennen eläneeni, kirj. H. S. Lewis ks 

tätä 
Muistoja menneiltä vuosilta art sarja ks 

P. E. X 
Muistelmia H. P. B:stä, kirj. A. Cleather, 

suom. P. E.  1928:43,  85,   125,  173. 
»Muiston päivä» ks H. P. B. 1905:29. 
luonnon jumalallisen muiston yhteyteen ks 

salatiede art Todistuksia    1907:4—5. 
Muistorikas ilta. ks P. E. VIII 1908:124—125. 
Muistorikas päivä oli minulle kesäkuun 29 

päivä.    Silloin ks lootuskoulu    1909:211. 
Muistomerkkejä muinaisista sivistyksistä. 

1910:364. 
Muistutus 
Olemme joskus kuulleet muistutuksen siitä, 

että ks kirjallisuus   1906:139—140. 
»Mukana alusta saakka» ks P. E. XII 1923:364 

—365, 
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Tälläkertaa hän [*P. E.] painosti mukana- 
olon tärkeyttä siinä yhteistyön muodossa, mikä 
tapahtuu hänen julkisissa luennoissaan ja kysy- 
mysilloissaan.  1930:43. 

Mulford, Prentice 
Toinen mieltäkiinnittävä kirjauutuus täksi 

jouluksi on kokoelma amerikkalaisen kirjailijan 
Prentice Mulfordin elämää ja henkeä uhkuvia 
essayejä, jonka kokoelman nimeksi olen pannut 
»Uusi elämänymmärrys».1) Prentice Mulford, 
joka syntyi 1834 ja kuoli 1891, oli luonnostaan 
mystikko, näkijä ja seikkailija. Hänen varsi- 
nainen toimensa oli sanomalehtimiehen, mutta 
vuonna 1886 hän rupesi julkaisemaan »Valkoi- 
sen ristin kirjasto» nimistä sarjateosta, jota 
yhteensä ilmestyi kuusi nidosta ja jossa hän 
lyhyissä ja pontevasti kirjotetuissa artikkeleissa 
koetti näyttää, kuten hän itse sanoi, »miten 
tuloksia voipi saavuttaa joka toimessa ja tai- 
teessa ajatuksen voimalla ja mielen hiljaisella 
mahdilla». Tämä kirja tulee varmasti herättä- 
mään mitä suurinta ihastusta suomalaisessa 
lukijakunnassa, sen koko sisällys kun on aivan 
käytännöllistä teosofiaa.   1310:366—367, 401. 

Mullistus 
Jos meidän työmme jatkuu kuten tähän 

saakka, on se lopulta saava aikaan mullistuksen 
Suomen kansan henkisessä elämässä. Ja jos 
ei se saa mullistusta aikaan, on se yhtäkaikki 
luova iloa ja valoa ks kirjallisuus    1906:140, 

vastustamattomalla voimalla teosofiset aatteet 
leviävät ihmiskunnan ajatuspiirissä ja saavat 
mullistuksia aikaan kansojen käsityskannoissa, 
ks uskonto art Mitä me uskonnosta ymmär- 
rämme    1906:236, 

Uusi aika on tulossa, paljon mullistuksia 
tapahtuva maan päällä, ja kun rauhan päivä 
koittaa astuu Kristus alas maan päälle ja ottaa 
sijansa ihmisten sydämiin, ks Teosofinen liike 
1909 joulul: 14, 

suuria mullistuksia on tapahtuva maailmassa, 
ei ainoastaan ulkonaisesti vaan sisäisesti. ks 
maailmanuskonto    1912:29—31, 

ks tunnustus 1918:166—167, 
Suomi tulee saamaan mullistuksia aikaan 

taloudellisenkin elämän suhteen, ks Suomi 
1921:7—8, 

Minä yhtenä ehdotin Teosofisen Seuran pää- 
neuvostolle, että — — — Pääneuvosto ei voinut 
ottaa tätä liian mullistavaa ehdotusta huomioon, 
ja niin selkkaukset ks Steiner    1925:155—156, 

uskon tämän Vuorisaarnan suomennoksen voi- 
van aikaansaada hyviä mullistuksia uskovais- 
tenkin mielissä, kunhan ks P. E. XII Vuori- 
saarna    1925:265, 

Käytännössä tämä merkitsee suuriakin mul- 
listuksia sekä olevissa oloissa että ajatus- 
tavoissa, ja viime talvena yritin kymmenissä 
esitelmissä kuvata näkemyksiäni näistä muutok- 
sista ja mullistuksista, ks murrosaika 1927:125 
—218, 

on samalla käsittänyt Jeesus Natsarealaisen 
maailmaa mullistavan historiallisen merki- 
tyksen,    ks vuorisaarna    1927:245—246, 

Jonkun kansan historiassa voi tapahtua seik- 
koja, sen maan luonnossa voi sattua mullistui- 
 

1)  [*P. E:n suomentama] 

sia, jotka saavat kansan kulkemaan suuntaan, 
jota emme ennustamisen hetkellä aavista, ks 
Suomen tulevaisuus    1928:202—208, 

tärkeässä kohdassa mullisti koko hänen enti- 
sen käsityskantansa ks Paavali   1929:440, 

niin mullistavaa, järkyttävää ks Paavali 1932: 
207, 

jonkun taloudellisen mullistuksen kynnyk- 
sellä ks teknokratia 1933:72. 

Mundy, Talbot 
O m, englantilaisen kirjailijan Talbot Mundyn 

romaani, joka lienee ilmestynyt ruotsiksikin, 
on etevästi ja viisaasti kirjoitettu kertomus 
englantilaisesta etsijästä sekä pitkälle kehitty- 
neestä tibettiläisestä Laamasta ja hänen mer- 
killisestä tsheelastaan (opetuslapsestaan). Ta- 
pahtumapaikka on Pohjois-India ja Tibetti ja 
salaperäiset seikkailut kiitävät ohi kuin filmi- 
draamassa, osoittaen tekijän perehtyneen itä- 
maiden monivivahteiseen ja mystilliseen elä- 
mään. Mutta kirja ei ole ainoastaan kiintoisa, 
vaan myös läpeensä opettavainen. 1927:40. 

Munkkielämä ks Kaita tie 1907:60—61, 
Munkkielämä on hengen tie. — — — Munkki- 

elämän ihanne on toisella nimellä sankarius, 
ks sukupuolielämä 1920:152—154. 

Muotiasia 
On ihmisiä joille uskonto, on muotiasia ks 

uskonto   1909:73—75. 
Muoto, -menot ks myös seremoniat, juhla- 

menot 
Henki on aina nöyrän salaperäinen siinä mer- 

kityksessä, että se aina piiloutuu aineen ja 
muodon taakse.    1907:67 muist, 

ks kustannustyö 1907:83, 
Muodot vaihtelevat, mutta henki on sama. ks 

Tietäjä  1907:253—254, 
Jos maailmaksi kutsumme olemassaolon 

muotopuolta, on Jumala sen tajuntapuoli, ks ilo 
1909:265—266, 

onhan muoto hengen ja elämän ilmennystä 
ks tietäjä 1911:320—321, 

Muodollisesti katsoen luonto ks Suomi 1918: 
162—163, 

Ja vaikka hän pyytää anteeksi muistiin- 
panonsa muodollisia vajavaisuuksia ja suo 
minulle täyden vallan niitä korjata, en ole tah- 
tonut kajotakaan kertomuksen muotopuoleen, 
koska se juuri semmoisena kuin se lähti näkijän 
ja tekijän kynästä on tuore ja totuuden mukai- 
nen,   ks Turunen, Eero    1918:196, 

Kaikki muodot ovat kuitenkin hetkellisiä ja 
jhimeneviä. ks politiikka 1918:224, 

Meidän Jumalamme — — — Ei hän muotoi- 
hin tyhjentynyt, muodot olivat aina ja ian- 
kaikkisesti liian köyhät tuomaan esille hänen 
henkensä rikkauksia, ks teosofia  1921:259—262, 

Henkinen todellisuus ei ole muodoista riippu- 
vainen eikä sitä voi muotoihin kytkeä, ks apos- 
tolit  1924:245—247, 

Muotojen vahingollisuus alkaa vasta silloin, 
kun ne ovat pakollisia, ks vpm 1926:107, 

etsisivät hengen vilpittömyyttä pikemmin 
kuin muodon täydellisyyttä   ks R-R-    1929:1, 

Muotoina ovat kauneus, totuus, rakkaus vält- 
tämättömät astraaliruumiin kehityksessä ks 
astraali 1930:204, 
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Jos katselee, voi nähdä itsessäänkin muodon 

ja voi muotoja nähdä muuallakin. Mutta koko 
muodollisuus on niin suuri sivuseikka, että ks 
Paavali 1932:205—207. 

Murén, E. pastori 1915:7. 
Murha 
Kys. Onko murhanteko murhaajan karma, 

hänen välttämätön kohtalonsa? 
Vast. Ei koskaan. Mr. C. W. Leadbeater 

kirjottaa: »Ihmisen tahto voi muutella ja muo- 
dostella karman hänelle määräämää kohtaloa. 
Karma heittää ihmisen määrättyyn ympäristöön 
tai saattaa hänet määrättyjen vaikutusten alai- 
seksi, mutta karma ei koskaan voi pakottaa 
ihmistä tekemään rikoksen, vaikka se kyllä voi 
saattaa hänet semmoiseen asemaan, että suuri 
päättäväisyys hänen puoleltaan on tarpeellinen 
rikoksen välttämiseksi.» (Vahan, 1897). 1906:30, 
74, 

ks paha art Ei pahaa pahalla 1906:187—189, 
Kys. Miten Bobrikoffin y.m. niin sanottu- 

jen »sortovallan kätyrien» murha ymmärretään 
puhtaasti henkiseltä, teosofiselta kannalta? 
Onko paikallaan lausunto: »sortovallan kätyrien 
pää on murrettava niinkuin käärmeen pää, sil- 
loin kun rauhan ja ihmisrakkauden avulla hei- 
hin ei voi vaikuttaa?» 

Vast. Murha on aina murha, vaikka vaikut- 
timet ovatkin hyviä. Jos tekoa voitaisiinkin 
pitää siveellisenä, tuottaa se ehdottomasti seu- 
rauksia semmoisia, jotka ainakin seuraavat 
väkivaltaisia tekoja. Sitäpaitsi ihminen, jolta 
riistetään fyysillinen ruumis, ei silti ole tuo- 
mittu toimettomuuteen. Päinvastoin hän koston- 
himossaan voi saada paljon aikaan astralitasolta. 
Ihmiskunnan lopullinen onni saavutetaan vasta 
silloin, kun kaikki ymmärtävät, että tarkotus ei 
pyhitä keinoja ja toimivat sen periaatteen 
mukaan.   1906:247, 

murhaaja kärsii tuonelassa verenhimonsa ja 
pahan tahtonsa takia ja vasta fyysillisessä elä- 
mässä tekojensa seurauksista, ks astraali 1907: 
48, 158, 206, 

murhaa pidetään — — — oikeutettuna    ks 
rauha    1910:326—328, 

ks marttyyrit    1920:4—6, 
kieltäytyisivät tappamasta ja murhaamasta. 

ks teosofia art T. S:n tehtävä    1921:332—334, 
ks sota 1922:162—165, itsemurha 1924:206—209. 
eivätkä käytä murhaa ks Garver, W. R, 1926: 

31, 
silloin murhaajien puukot pistetään tuppeen 

ks armeija   1930:49—52, 
nyt ei enää tikarilla murhata ks parjaus 1930: 

131—132. 
Murrosaika 
Sivistynyt maailma elää nykyään murros- 

ajassa, jolloin ks  Vuosi    1905:219—220, 
Vaikea on tämä murrosaika, jolloin uutta val- 

mistetaan ... ks Lönnrot, Elias 1915:317—318, 
463, 

meikäläisellä      murrosajalla,      jolloin ks 
Wetterhof-Asp   1915:496—498, 

murrosajassa elämme’ ks P. E. XII 1923:363 
—365, 

murrosajassa, jolloin hengen ja järjen heräy- 
mys repii vanhat ihanteet alas ks Joulukellojen 
soidessa 1926:306—310, 

Kuluneena työkautena puhuin sunnuntai- 
esitelmissäni miltei yksinomaan tulevasta ajasta 
ja sen sivistyksestä ynnä siitä murroskaudesta, 
jossa nyt elämme. Keväällä valaisin muuta- 
missa esitelmissäni asiaa tähtitieteelliseltä ja 
astrologiselta kannalta ja muistutin kuulijoitani 
siitä tosiseikasta, josta nykyajan astrologit jo 
kauan ovat huomauttaneet, nim. että olemme 
siirtymässä tai juuri siirtyneet »Kalojen mer- 
kistä Vesimiehen merkkiin». Tämän tapahtu- 
man hetkestä ei olla aivan yhtä mieltä: muuta- 
mat väittävät sen jo olleen ja menneen viime 
vuosisadan loppupuoliskolla, toiset, että se sat- 
tuu nyt pian tai ehkä sadan vuoden perästä. 

Niille lukijoille, jotka mahdollisesti eivät ole 
tästä seikasta kuulleet, riennän selittämään, että 
se on tähtitieteellinen, astronominen faktumi 
eikä mikään — enemmän tai vähemmän, kuten 
usein sanotaan, »mielivaltainen» — astrologinen 
päätelmä. Mitä näet on tuo »siirtyminen» eläin- 
radan merkistä toiseen? 

Jokainen voi almanakasta nähdä, että aurinko 
vuoden kuluessa kiertää eläinradan kahden- 
toista merkin läpi, viipyen jokaisessa noin 30 
päivää. Tällä hetkellä esim. aurinko on Leijo- 
nan merkissä, johon se siirtyi heinäkuun 21 
p:nä ja elokuun 23 ja 24 p:n välisenä yönä se 
siirtyy Neitsyen merkkiin. Sentähden astrologit 
sanovat ihmisestä, jonka syntymäpäivä on sat- 
tunut heinäkuun 21 ja elokuun 23 p:n välisenä 
aikana, että hän on »syntynyt Leijonassa.» 

Tietysti tämä auringon vuotuinen kulku eläin- 
radan merkkien läpi, jota taivaalla saattaa seu- 
rata, on näennäinen ja riippuu siitä, että maa- 
pallo kiertää auringon ympäri ja täten samalla 
saattaa takana olevan tähtitaivaan ikäänkuin 
kiertämään aurinkoa. Tämä on helppo todeta, 
jos esim. kulkee piirissä kotitalonsa ympäri ja 
seuraa katseellaan, kuinka katonharja piirtää 
ympyrän taivaalla. 

Mutta tätä seikkaa ei tarkoiteta, kun puhu- 
taan nykyisestä siirtymisestämme Kalojen mer- 
kistä Vesimiehen merkkiin, vaan sillä tarkoite- 
taan n.s. kevätpäivän tasauspisteen näennäistä 
siirtymistä eläinradan merkistä toiseen. 

Maan akselilla on nimittäin oma kiertoliik- 
keensä, paitsi että se palloineen kiertää itsensä 
ympäri. Tämän ymmärrämme, jos katselemme 
hyrrää. Niin pian kuin hyrrän akseli hiukan- 
kaan kallistuu, alkaa sille uusi liike. Hyrrä 
kiertää akseliaan huimaavan nopeasti, mutta 
akseli itse kiertää arvokkaan hitaasti. Jos pitäi- 
simme paperiarkkia vaakasuorasta hyrrän yli, 
piirtäisi sen akselin »pohjoisnapa» renkaita 
paperiin, jotka laajenisivat sitä mukaa kuin 
hyrrän akseli kallistuisi ja kaatuisi maahan 
päin. 

Maan akseli on, kuten tiedämme, hieman kal- 
lellaan. Jos nyt kuvittelemme akselia jatkuvan 
pohjoisnavasta suorana viivana avaruuteen »tai- 
vasta kohti», on selvää, että tämä viiva piirtää 
ympyrän taivaalle koska maan akselilla on 
samanlainen oma hidas liike kuin hyrrän. Liike 
on tietysti ylen hidas, koska maapallo kiertää 
akseliaankin  sanomattoman  paljon   hitaammin
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kuin hyrrä (kerran vuorokaudessa verrattuna 
hyrrän moniin kierroksiin sekunnissa). Itse 
asiassa liike on niin hidas, että tuo kuviteltu 
pitennetty pohjoisnapa piirtää yhden pienen 
ympyrän taivaalle 25,920 vuodessa. 

Tätä liikuntoa nimitetään kevätpäivän tasaus- 
pisteen siirtymiseksi, sentähden että pohjois- 
napa aina tähtitieteellisen vuoden alkaessa — 
s.o. maaliskuun 21 p:nä, jolloin aurinko siirtyy 
Oinaaseen — tähtää hieman toiseen kohtaan 
taivaalla kuin vuotta varhemmin. Ero ei ole 
suuri, ainoastaan noin 50 kaarisekuntia, käytän- 
nössä siis mitätön. Mutta 2160 vuodessa on 
akseli suorittanut kahdennentoista osan kierto- 
liikkeestään ja siis tähtäämisessään ehtinyt kul- 
kea kokonaisen eläinradan merkin läpi. 

Nämä asiat olivat tuttuja vanhoille kansoille. 
He nimittivät »suureksi vuodeksi» (annus 
magnus, sanoivat roomalaiset) tätä tähti- 
vuotta, jonka kestäessä kevätpäivän tasauspiste 
on kulkenut eläinradan kaikkien merkkien 
läpi. Ja heille nämä asiat olivat suuriarvoisia 
ja suurimerkityksisiä, sillä he uskoivat astrolo- 
giaan, s.o. tähtimaailman vaikutukseen maa- 
palloon ja -sen eläviin olentoihin. Makrokosmos 
oli yhtenäinen kokonaisuus eikä mitään voinut 
siinä tapahtua ilman kauaskantavia vaikutuk- 
sia. Vanhat egyptiläiset sanoivat: kaikki uudis- 
tuu 30,000 vuoden perästä — silloin maailma 
taas on samanlainen. Tämä ymmärrettävästi 
tarkoitti »suurta vuotta», vaikkei kansalle 
ilmoitettu tarkkaa aikamäärää. Sillä 25,920 
vuoden perästä on kevätpäivän tasauspiste taas 
entisellään ja suuri tähtimaailma samaten suh- 
teessaan maapalloon. 

Me, jotka olemme tutkineet teosofiaa, astrolo- 
giaa y.m., käsitämme, ettei vanhojen usko täh- 
tiin ollut mitään taikauskoa. Se perustui pitkä- 
aikaisiin havaintoihin ja ne johtopäätökset, 
joita kaldealaiset, indialaiset, egyptiläiset y.m. 
tähtien tutkijat tekivät, pitävät paikkansa tänä 
päivänä niinkuin silloin. Tähtivuoden kestäessä 
elämän edellytykset ja muodot maan päällä 
kaksitoista kertaa hieman muuttuvat, riippuen 
niistä kosmillisista henkivoimista, joilla kuna- 
kin tähtikuukautena on erikoinen tilaisuus vai- 
kuttaa. Sentähden sanotaan, että noin kahden 
tuhannen vuoden (2160) perästä syntyy jossain 
uusi sivistys tai tapahtuu muutos vanhassa. 
Kaksi tuhatta vuotta olemme eläneet Kaloissa 
ja nyt siirrymme Vesimieheen seuraavaksi kah- 
deksi. Tämä merkitsee, että henkinen ilmapiiri, 
maapallon aura, jossa Kaloja hallitsevan Neptu- 
nuksen vaikutus on ollut tuntuva, nyt siirtyy 
Uranuksen huostaan. Paremmin sanoen: suuret 
kosmilliset henkivallat, joiden mediumina on 
ollut Neptunuksen enkeli, saavat nyt välittäjäk- 
seen Uranuksen planeettahengen. Käytännössä 
tämä merkitsee suuriakin mullistuksia sekä ole- 
vissa oloissa että ajatustavoissa, ja viime tal- 
vena yritin kymmenissä esitelmissä kuvata 
näkemyksiäni näistä muutoksista ja mullistuk- 
sista. 

Mielestäni oli tärkeä tietää, milloin tuo> vaih- 
telu merkistä toiseen todella tapahtui, ja sen- 
tähden esitin eräässä luennossa, mihin johto- 
päätöksiin olin tullut havaintojeni ja laskel- 
mieni nojalla.    Asetuin niiden kannalle, joiden 
 

mukaan siirto Vesimieheen jo on tapahtunut, 
ja sanoin, että tämä arvatenkin tapahtui siihen 
aikaan, jolloin hindulaisten laskujen mukaan 
kalijugan ensimäiset viisi tuhatta vuotta loppui- 
vat, toisin sanoen vuoden 1898 alussa —- mah- 
dollisesti varhemmin, sillä Mikaelin henkinen 
vaikutus oli alkanut jo aikaisemmin.1) 

Toissa iltana tein nyt »sattumalta» kiintoisan 
löydön. Selaillessani Tietäjän vuosikertaa 1914 
löysin siv. 187 seuraavan kuvauksen eräästä 
kirjasta, joka kierteli muutamassa »Brittiläisten 
ja  Ulkomaalaisten  Salatieteilijöiden Seurassa». 

»Kirjasen tekijä on muuan munkki Trithe- 
mius, ja se käsitteli suuria astrologisia kausia. 
Hän jakoi suuren presessioni-kauden 25,920 
vuotta eli kevättasauspisteen siirtymisen koko 
eläinradan ympäri, ensiksi kahteentoista osaan 
eläinradan merkkien mukaan ja sitten seitse- 
mään osaan planeettojen luvun mukaan. Näin 
jakautui suuri kierroskausi 84 osaan, joista 
kukin kesti 308 vuotta ja kutakin hallitsi vas- 
taava planeetta. M.m. hän laski, että Marsin 
johtama kausi loppui 21 p. jouluk. 1880, jolloin 
alkoi Auringon hallitusaika, mikä kestää vuo- 
teen 2188... Sama munkki laski, että Aurinko 
astui Kalojen merkkiin 280 e.Kr. ja siirtyy seu- 
raavaan eli Vesimiehen merkkiin 1880 j.Kr., 
koska kuhunkin merkkiin kuluu 2,160 vuotta». 

Trithemiuksen mukaan tuo hetki, josta on 
ollut puhe, sattui joulukuun 21 p:nä 1880, joten 
siis voidaan sanoa, että Vesimiehen aikakausi 
alkoi v. 1881. Tämä on mielestäni siksi huo- 
mattava tiedonanto, että olen taipuvainen pitä- 
mään sitä oikeana. Asia on oikeastaan fyysil- 
listä ja astronomista laatua, ja luulisi tähti- 
tieteilijöiden voivan laskea hetken tarkalleen 
observatorioissaan. Toiselta puolen kyllä ym- 
märtää, että se on vaikea, kun siirto vuodessa 
on niin mitättömän pieni ja kun nykyaikaiset 
havainnot eivät ulotu niinkään pitkiin aikoihin. 
Onhan historiallisia muistiinpanoja vanhoilta 
ajoilta, »onhan esim. indialaisia taulukkoja, 
onhan aikamääräyksiä, tiedetään, että pohjan- 
tähtenä Kiinassa ja Egyptissä v. 2700 e.Kr. mai- 
nitaan tähti, jota nyt nimitetään alpha 
D r a c o n i s  y.m., mutta kun ei ole aivan tark- 
kaa vuotta ja päivää tiedossa, ei liioin saada 
varmaa historiallista lähtökohtaa. Sentähden 
eivät tietääkseni astronomit ole sanoneet, mil- 
loin tämä siirto Vesimieheen on tapahtunut. 
Kuuluisa Camille Flammarion lausuu Astro- 
n o m i e  P o p u l a i r e’ssään, joka ilmestyi v. 
1880: »Nykyään kevätpäivän tasauspiste on 
Kalojen merkin loppupäässä ja on pian oleva 
Vesimiehessä.» 

Trithemius saattaa siis olla täysin oikeassa 
laskelmissaan, ja minä puolestani en sitä epäile- 
kään. t 

Kuka sitten oli Trithemius? H. P. Blavatsky 
sanoo hänestä T h e o s o p h i c a l  Glos- 
sarys’aan: »Sponheimin benediktiläismunk- 
kien abotti, erittäin oppinut kabbalisti, salais- 
ten tieteiden adepti, Cornelius Agrippa’n ystävä 
ja opettaja». 

x) Näitä seikkoja selitin esitelmissäni, vaik- 
ken tässä ole tilaisuudessa niihin syventymään; 
ne ovat yhteydessä Kristuskysymyksen kanssa.
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Johann Tritheim, syntyi Trittenheimin ky- 
lässä Moselin varrella lähellä Trierin kaupun- 
kia v. 1462, opiskeli Heidelbergissa ja joutui 
v. 1482 matkustaessaan kotipuoleensa Spon- 
heimin luostariin, jossa hän niin viihtyi, että 
itse tuli munkiksi ja valittiin johtajaksi v. 1483. 
Tämän luostarin abottina hän toimi pari vuosi- 
kymmentä, rikastuttaen keräyksillään sen kirja- 
kokoelmaa, niin että siitä sukesi Saksanmaan 
ehkä paras Senaikuinen kirjasto; työskennellen 
luostarikurin ja munkkien tieteellisen sivistyk- 
sen kohottamiseksi; sekä laajentaen ja kaunis- 
taen luostaria korjauksilla ja uusilla rakennuk- 
silla. Heti alussa hän uhrasi koko perintö- 
omaisuutensa luostarin kuntoon asettamiseksi 
ja voitti siten kaikkien munkkien rakkauden ja 
suosion. Tästä huolimatta sisäiset eripuraisuu- 
det — Tritheimiä syytettiin liian ankarasta 
kurin pidosta — saivat hänet eroamaan toimes- 
taan ja lähtemään maailmalle kodittomana 
vaeltajana. V. 1506 hänet valittiin pienen St. 
Jakob-luostarin abotiksi Wurzburgissa, ja siinä 
hän eli elämänsä loppuvuodet hiljaisessa tie- 
teellisessä ja kirjallisessa työskentelyssä. Hän 
kuoli 1516. Hänen kirjansa ovat osaksi askeettis- 
uskonnollisia, koskien luostarielämän uudis- 
tusta, osaksi historiallisia ja osaksi salaisia tie- 
teitä ja noituutta käsitteleviä. 
Trithemius ei ole saavuttanut samaa kuului- 
suutta kuin hänen ystävänsä ja oppilaansa 
Henrik Cornelius Agrippa, jonka teoksia 
»okkultisesta filosofiasta» vielä tänään yleisesti 
luetaan asianharrastajain piireissä, mutta onhan 
Trithemius silti voinut olla suurempi tietäjä. 
 

Mutta mitä sitten tuo siirtyminen Vesi- 
mieheen sai aikaan? kuulen monen lukijan 
kysyvän. Siihen vastasin pitkin viime työkautta 
enkä voi tässä toistaa, mitä silloin puhuin.1) 
Mutta mainitsenpa, mitä samassa Tietäjän 
numerossa v:lta  1914 asiasta kerrotaan. 

»Tämä voimakas Uranuksen vaikutus tulee 
aikaansaamaan uuden ajattelun, suurten refor- 
mien ja monien huomattavien keksintöjen syn- 
tymistä. Uusi siveyslaki, perustettuna paljon 
korkeammalle ja terveemmälle pohjalle, tulee 
luotavaksi, ja siveellinen kehitys tulee käymään 
käsi kädessä älyllisen valistuksen kanssa. Ajat- 
telijat tulevat liittymään ryhmiksi ja korkeam- 
manlaatuisia kauppaliittoja tulee muodostu- 
maan, joista johtuu paljon hyödyllistä työtä. 
Tiede tulee olemaan rohkea-aatteisempi ja 
, samalla sisänäköisempi ja tieteellinen ajattelu 
tulee enemmän kääntymään yliaistillisen maa- 
ilman tutkimiseen» (lausui tunnettu englanti- 
lainen  astrologi-vainaja  Alan Leo.) 

Trithemius sanoi Auringon hallitusajasta 
(1880—2188): »Se tulee olemaan suurten halli- 
tusten aika ... Suuret valtakunnat tulevat 
loistamaan kunniassansa, ihmisäly saa suurim- 
man valtansa ja kaikki kirkot, uskot ja juma- 
luusopilliset dogmit tulevat sortumaan ja muut- 
tumaan muinaisjäännöksiksi.» Auringon ajan 
jälkeen seuraa hänen sanojensa mukaan Venuk- 
sen aika   (2188—-2497), jolloin naiset ovat joka 
 

1)    [*Esitelmät   julkaistut   kirj.   Ihmisyyden 
Uskonto.] 

suhteessa täydellisesti miesten tasalla. Silloin 
on intuitsionin kausi, jolloin »yliopistoissa ope- 
tetaan salatiedettä ja tähteintutkijat tulevat 
astrologeiksi.» 1927:213—218, 
Elämme murrosajassa  1929:352—360, 
Elämme murrosaikaa — kuten monasti ennen- 
kin,  —  mutta  kohtalokkaampaa ja  suurempia 
lupaavaa,   ks tuhatvuotinen  1930:137—138. 

Musiikki, musikaalisuus ks myös laulu 
Kys. Mistä johtuu, että kaikilla ihmisillä ei 

ole soittokorvaa? 
Vast. Musikaalinen korva riippuu fyysilli- 

sestä ruumiista ja fyysillisen ruumiin saamme 
vanhemmilta karman määräysten mukaan. 
1910:76, 

miksi ei meillä voisi olla musiikin päivä? ks 
laulu  1917:203, 

M u s i i k k i - p i i r i  ks Marjatan rengas 
1918:91, 

K y s. Mitä voi epämusikaalinen ihminen 
tehdä nykyisessä ruumistuksessa ollakseen lah- 
jakkaampi seuraavassa? Auttaako tässäkin ajat- 
telu vai pitäisikö etsiä tilaisuutta käytännölli- 
seen kouluutukseen? 

Vast. Musikaalisuus niin sanoakseni ulko- 
naisessa merkityksessä asuu ruumiillisessa eli- 
mistössä ja kulkee siis perintönä suvussa. Sen 
hankkiminen on kysynyt pitkien aikojen pon- 
nistuksia miespolvien kestäessä. Tätä ruumiil- 
lista musikaalisuutta ei siis voi siirtää toisesta 
inkarnatsionista toiseen syntymättä uudestaan 
musikaaliseen perheeseen. Sitä vastoin on ole- 
massa niin sanoakseni sielullinen musikaalisuus, 
joka perustuu runollisuuteen ja kauneuden 
tajuamiseen yleensä. Musikaalinen sanan sisäi- 
sessä merkityksessä on ihminen, jonka sielussa 
sävelet soivat, vaikkei hän osaisi laulaa eikä 
soittaa ja vaikkei hänellä olisi näihin taitoihin 
taipumustakaan. Tätä sielullista puolta kan- 
nattaa kehittää siinä mielessä, että saisi jotain 
mukaansa tulevan ruumistuksen varalle. 1921: 
318—319, 

Musiikki, todellinen, jumalallinen soitto vaa- 
tii satua tai jumalaistarua, jotakin henkevää ja 
ylevää, ks ooppera 1933:244. 

Mussolini 
A n n i e  B e s a n t  ja M u s s o l i n i ,  ks A. B, 

1927:212, 
Mussolinia on moitittu siitä, että hän hävitti 

italialaisen vapaamuurariuden ks vpm 1932:37 
—38. 

Musta 
Musta aikakausi ks Kalijuga 
Musta magia ks magia 
ns »musta raamattu» ks Mooseksen 6 ja 7 

kirja 
H. P. B. puhui aikoinaan suuren mustan aika- 

kauden päättymisestä noin vuoden 1897 aikoina, 
jolloin tapahtuisi käänne valoisampaan päin. 
ks Merkit taivaalla    1910:78—79, 

»mustissa» luopioissa — — — he nostivat suu- 
ren sodan »valkoisia» vastaan, ks viisaus 1913: 
469^71, 

Mustia painavia pilviä    ks Tietäjä    1916:1—2, 
Niinkauvan kuin ei »valkoisten» ja »mustien» 
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periaatteellinen ero ole arvostelijalle selvä, niin 
kauan hän kansallisten sympatiojensa sokaise- 
mana joutuu käyttämään noita nimityksiä mieli- 
valtaisesti, ks sota 1917:199—201, 
ks C. W. L. 1923:46—47, 
Mikael on voittanut mustat voimat.  1929:269, 
Mustat voimat pääsivät voitolle ja hämmensi- 
vät järkiä.   ks Versailles  1929:317—318,  1930:39, 
128, ks rauha 1931:210. 

Mustalaiset ks Tarot   1928:181—182. 
Mustonen, G. V. 1914:250, 1915:259, 1918:132, 
G. V. Mustonen: Mitä ajattelen suuren opetta- 

jan tulosta? ks I. T. J. 1916:384, 438. 
Mutatis  mutandis  1918:61,  1921:198,  1925:8. 
Mutta minä herätän hänet pohjoisesta ks Poh- 

jolan mies 1930:159. 
Muuan runoi l i ja ,  art kirj Elia Vera = P. .E 

[*ei julk tässä teoksessa ks P. E. X] 1908:53—58, 
126, 

ks P. E. X T u o n e l a n  t u v i l l a  
Muuan p r o f e e t t a  ks Nöjd, J. F. 1909: 

262. 
Muusari,  Maiju  1934:48. 
Muutamia analogioja art julk Ihmisyyden 

uskonto-kir j assa   1929:352—360. 
Muutamia t i e t o j a  Suomen teosofisen 

liikkeen historiasta, art ks P. E. VII 1924:219— 
230. 

Muller, J. P.     ks Mens sana    1905:144—145. 
Muller,  Max 1915:321. 
Möller, Peregrinus   ks Topelius   1926:312. 
Myllyoja, Antti 1915:192, 1924:78,  1926:332. 
Myntti, J. 1927:81, 122, 1929[:46, 136, 1930:91. 
Myrkky, myrkytys 
olen saanut juoda katkerata myrkkyäkin, ks 

opettaja 1912:412—414, 
Myrkytys tapahtuu salatieteen mukaan aina 

eetteri-aivoissa supistaen tai laajentaen tie- 
hyeltä niissä,   ks Sairas sielu 1926:229—232. 

Myrtle, Judith  1927:80. 
M ystat 
m y s t i t      (sanasta    m y s t e s,    hunnutettu) 

— — — Mystat sitä matkivat, ks vpm 1926:103 
—107. 

Mysteria 
M y s t e r i a  on nimeltään ruotsinmaalainen 

Salatieteellinen aikakauslehti, joka on alkanut 
ilmestyä tämän vuoden alusta. Toimittajana on 
F. C. W. Wallenkampf ja avustajien joukossa 
näkyy vanhoja tuttuja nimiä, kuten Tönnes 
Algren, Georg Ljungström, G. H. Liander y.m. 
Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa ja maksaa 
vuodelta ruots. Kr. 5:60. Toimituksen osoite on 
Hagagatan 46, Stockholm. 1929:180, 

M y s t e r i a  on nimeltään Tukholmassa 
ilmestyvä ruotsinkielinen aikakauslehti, joka 
palstoillaan seuraa sekä spiritististä että teoso- 
fista ja ruusuristiläistä liikettä, omistaen m.m. 
tilaa Suomenkin Ruusu-Ristille. Syyskuun 
numerossa on kuvaus P. E:n elämästä. Aikakaus- 
lehden tilaushinta v.lle 1931 on Smk. 36:—. 
Tilauksia vastaanottaa lehden asiamies Suo- 
messa, herra Arnold Carlberg, Helsinki. Köy- 
denpunojank. 1, joka myös välittää kirjoituksia 
samaan lehteen.   1931:248, 

ks P. E. XII C h r i s t o s o p h i a  1931:368. 

Mysteriot 
Lopuksi terotti hän, että mysteriot henkisinä 

totuuksina aina ovat olleet ja vielä tänäpäivänä 
ovat olemassa, odottaen niitä opetuslapsia, jotka 
ovat valmiit, ks A. B. 1907:239—241, 

Kristuksen syntymä on mysterio’, ja mysteriot 
eivät kuulu aikaan, vaan iankaikkisuuteen, niitä 
ei rajota paikka, vaan ne ovat kaikkiallisia, pai- 
kallisuudesta riippumattomia, ks Kristuksen 
syntymä 1907:256—257, 

ks Karma art Mitä on karma?    1908:332—337, 
kun nimitykselle »Kristus» tai »Kristus 

Jeesus»    annetaan    sen    tavallinen    mysterio- 
merkitys. — — — Mikä sitten on »Kristuksen» 
mysteriomerkitys?    ks usko 1909:137—138, 

vanha mysterionimitys ks Kristus art Salai- 
nen Kristus 1909 joulul: 3—4, 

Kys. Miksi kaikki Viisaustieteilijä! niin 
henkisellä kuin aineellisellakin alalla muo- 
dostavat itselleen nimityksiä elämän suurista 
mysterioista, joten — kuta syvemmälle tunkee 
— tulee yhä hämärämmäksi seurata heidän 
cngelmoitaan? 

Vast.    Sentähden — niinkuin Paavali sanoo 
— että »me täällä näemme niinkuin kuvasti- 
messa, osittain» ja että meidän on pakko fyy- 
sillisen tajunnan ajatuksilla ja sanoilla kuvata 
todellisuuksia toisilta aloilta.  1911:46, 

Kaikkein syvin mysterio, mikä on sanottu 
Logoksesta, syvin järkiajatus on lausuttu van- 
hassa Intiassa, kun Logos eli Brahmaa aina 
sanoo: »tämä ei ole minä». Hän luo itsestään 
kuvan, katsoo itseään, ilmentää itseään, mutta 
aina taas hävittää tämän kuvan ja luo korkeam- 
man. 

Tämä on syvä hengen mysterio. Mutta sellai- 
nen on maailma. Se on Jumalan taideluoma. 
Logos on taiteilija, työntekijä, joka tahtoo luoda 
taideteoksen, missä hän itse ilmenee. Se taide- 
teos vierii esiin hänestä itsestään, se on häntä 
itseään, hän tahtoo siinä itse tulla eläväksi. 
[*Ote art Kalevalan luomiskertomus, ei julk 
tässä]  1912:64, 

Ja kun kerran olen nähnyt että Kalevala 
puhuu mysterioista — samoista mysterioista 
kuin muutkin »pyhät kirjat», miksikä en silloin 
joskus olisi vertaillut Kalevalan esitystä esim. 
intialaiseen?    ks Kalevala    1912:415, 

salaisia kristillisiä mysterioita ks ylösnouse- 
mus 1913:101, 

osottaen niiden [*uskontojen] dogmien ja 
mysteerein tosimerkityksen ks Salaisen Opin 
»Maailmansyntyä» 1914:54—59, 
M y s t e r i o  k e n t ä l l ä .  1915:358—359, 365, 
Myöhemmin olen myös ymmärtänyt, että sil- 
mäni ihannetta etsiessään tähysti kauas ja kor- 
kealle. Se etsi niitä mysteriokouluja, joita 
ennen oli maan päällä ja joita tuleva sivistys 
taas on tuova mukanaan — niitä kouluja eli 
opistoja, jotka ovat suorastaan vihittyjen opet- 
tajien valvonnan alaisia. [*Ote P. E:n Teos. 
muistelmista]   1915:415, 

referaatteja P. E:n esitelmistä. Lähinnä seu- 
raava kirjotus on oleva aineesta »Mysteriot». 
1915:503, 
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MYSTERIOT. 

I. 
Teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan usein 

mysterioista ja mainitaan että niitä on sekä pie- 
nempiä että isompia. Esim. Annie Besantin 
kirjan »Kristinuskon salainen puoli» toisena 
nimenä on »vähemmät mysteriot». Nämä nimi- 
tykset johtuvat vanhan pakanamaailman mys- 
terio-laitoksista, jotka olivat ulkonaisia laitok- 
sia ja joissa opetettiin salaista tietoa. Kun lukee 
teosofista kirjallisuutta, voi jäädä kahden vai- 
heille, oliko mysterioita vain vanhoina aikoina, 
vai onko niitä nykyäänkin, ja mieleen jää kysy- 
mys: onko mysterioita vielä ulkonaisina laitok- 
sina? Tähän voimme vastata: niitä ei ole ulko- 
naisina laitoksina. Ne ovat okkultisia laitoksia 
näkymättömillä tasoilla. Kristillisellä ajalla, 
senjälkeen kun Kristus ilmestyi maailmaan on 
vähän toisin kuin ennen. Mysteriot laitoksina 
ovat poistetut, mutta ne ovat vielä elämässä. Ja 
siksi jää hämäräperäiseksi mitä niillä tarkote- 
taan? Jos niitä on olemassa, ovatko^ ne näky- 
vässä vai näkymättömässä maailmassa, ja mikä 
on niiden tarkotus? 

Sana mysterio, johtuu kreikkalaisesta mys- 
t e r i o n  sanasta, joka taas on johtunut teon- 
sanasta myö, olen mykkä, vaikenen. Myste- 
riot merkitsevät siis: salaisuudet, joista ollaan 
vaiti. Me tiedämme että vanhan maailman 
mysteriot olivat laitoksia, joihin osaaottavat 
tekivät valan etteivät puhu saamistaan opetuk- 
sista. Jos puhui niistä, kohtasi kuoleman ran- 
gaistus; niin kerrottiin. Tästä voimme saada 
kuvan, että mysteriot olivat sangen ankaralle 
perustalle rakennetut. Me kysymme: onko vie- 
läkin salaisuuksia, joista ei saa puhua? 

Nyt sanomme, että tämä luulo on vähän taika- 
uskoinen, sillä mysterioista ei voi puhua. Niin 
paljon kuin ihminen voi niistä puhua ja tehdä 
toiselle ymmärrettäväksi, hän saa. Mysterio- 
opetukset ovat sitä laatua, ettei niitä voi sanoin 
esittää. Niitä voi yrittää tulkita sanoin, mutta 
yritys on turha, sillä ne ovat voimaa ja elämää. 
Opetukset, jotka ovat mysterioista saadut, on 
ihminen sulattanut itseensä,; voisi sanoa, että 
hän on ne kutonut ruumiiseensa, ja niitä ei voi 
sanoilla tuoda esiin. Jos ihminen on oppinut 
esim. kirjottamaan, voi hän siitä puhua, mutta 
silti eivät toiset tämän puheen johdosta opi kir- 
jottamaan. Puhe on ollut vain symbooli, sillä 
heidän täytyy oppia kirjotustaito viiva viivalta, 
kirjain kirjaimelta. Puhe on vaan selittänyt, 
miten kirjotetaan, ja on voinut innostaa toisia 
kirjottamaan. Mysteriot ovat salaisuuksia, joista 
on pakosta oltava vaiti. Missä opitaan myste- 
rioita näkyvässä vaiko näkymättömässä maail- 
massa? Näitä ihmeellisiä elämän salaisuuksia 
opitaan tässä inhimillisessä elämässä. Mutta ei 
ainoastaan inhimillisessä elämässä, jonka ihmi- 
nen silmin näkee, vaan myös inhimillisessä elä- 
mässä näkymättömässä maailmassa. Voi puhua 
mysteriokoulusta. Sen alin luokka on tässä 
näkyvässä maailmassa ja korkeimmat luokat 
ovat näkymättömässä maailmassa. Kuta oppi- 
neempi oppilas on, sitä korkeampaan luokkaan 
hän pääsee. Ja kun hän kuuluu näkymättömän 
tason kouluun, voi sattua, että hänen opetta- 
jansa esiintyy hänelle näkyvässä muodossa. 

Mysteriot jaetaan kahteen osaan, pienempiin 
ja isompiin. Pienemmät vastaavat käsitystä 
valmistavasta tiestä, ja suuremmat varsinai- 
sesta tiestä. Tässä käsityksessä on perää, mutta 
nyt tekisi mieleni selventää näitä nimityksiä ja 
sitä eroa, joka on vähempien ja suurempien 
mysterioitten välillä. Tahtoisin antaa niille 
symboliset nimet, ja selittää näitä nimityksiä. 
Vähemmät ovat inhimillisen viisauden ja suu- 
remmat ovat jumalallisen viisauden mysterioita. 
Suuremmat ovat Kristusmysterioita, ja vähem- 
mät ovat pakanallisia mysterioita (sana paka- 
nallinen on tässä käytetty merkitsemään vasta- 
kohtaa Kristusmysteriolle, ja kuvaamaan sel- 
laista, joka on ulkopuolella ja eroaa Kristus- 
mysteriosta.) Vähemmät ovat kuoleman ja 
suuremmat ovat elämän mysterioita. Jos yhdis- 
tämme nämä nimitykset, saamme: vähemmät 
mysteriot ovat pakanallinen, inhimillinen, maal- 
linen viisaus, joka vie kuolemaan. Suuremmat 
mysteriot ovat jumalallinen Kristusviisaus, joka 
elämään vie. Tämä Kristusviisaus on siksi pal- 
jon yläpuolella tavallista elämää, että jos tah- 
domme käydä suurempiin mysterioihin, täytyy 
meidän ensin suorittaa pienemmät mysteriot. 
Meidän täytyy siis ensin päästä tietoon paka- 
nallis-inhimillisestä viisaudesta, joka kuolemaan 
vie, ennenkuin me voimme päästä jumalalliseen 
viisauteen, joka elämään vie. Kun kysymme 
mikä on pakanallis-inhimillinen viisaus, joka 
kuolemaan vie, niin voimme sanoa lyhyesti: se 
viisaus, joka on suoranaisessa tekemisessä kuo- 
leman kanssa, ts. helvetin ja taivaan kanssa. 
Se viisaus, joka paljastaa helvetin ja taivaan, 
paljastaa personallisen olemuksen salaisuuden 
ja asettaa meitä tutkimaan kuoleman salai- 
suutta. Miten tämä tapahtuu? Sanotaan että 
elämä on kuin koulu. Mysteriot vaikuttavat 
elämässä. Vähempiä salaisuuksia, kuoleman 
salaisuuksia opetetaan ihmiselle käytännöllisinä 
läksyinä elämän koulussa. Kuka on se ihmi- 
nen, joka ottaa nämä läksyt varteen? Vähem- 
pien mysterioitten ulkopuolella ovat ne ihmi- 
set, jotka eivät pyri ratkaisemaan elämän arvo- 
tuksia. Ja jokainen ihminen on samassa ase- 
massa silloin kun hän ajattelee jokapäiväistä 
elämää eikä elämän salaisuuksia. Mutta hetkinä, 
jolloin tutkimme esim. kuoleman salaisuutta, 
saatamme sielumme kosketukseen pienempien 
mysterioitten kanssa. 

Tulee olla selvillä miten ihmiset suhtautuvat 
pienempiin mysterioihin. Me voimme erottaa 
kahdenlaisia ihmisiä. Ensimäiseen ryhmään 
kuuluvat ne, joita meidän on tapana kutsua 
mediumeiksi. He joutuvat luontonsa pakosta 
tekemisiin kuoleman salaisuuksien kanssa. Spi- 
ritistiset mediumit esim. ovat ihmisiä, jotka 
kuulevat ja näkevät vainajia ja voivat antaa 
ruumiinsa heidän käytettäväkseen. He ovat 
ihmisiä jotka ruumiinrakenteensa takia joutu- 
vat tekemisiin kuolemanjälkeisen elämän 
kanssa. On toisenlaisia ihmisiä, sellaisia, jotka 
ajattelevat ihmiselämää, kuten filosofit ja tie- 
demiehet tekevät, tai jotka, kuten taiteilijat, 
tuntevat ja tahtovat nähdä mitä elämä on ja 
joutuvat kosketukseen jollain tavalla kuoleman 
salaisuuden kanssa. Ehkä he eivät ajattele kuo- 
lemaa, ehkä he ajattelevat elämää. Miten ihmi-
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nen voisi toteuttaa inhimillistä personallisuut- 
taan? Miten ihmisten pitäisi olla tullakseen 
onnellisiksi? Kun he näitä kysymyksiä pohtivat, 
joutuvat he kosketuksiin pienempien myste- 
rioitten kanssa. 

Se opetus, jonka ihminen vähemmissä myste- 
rioissa saa, ei välttämättä ole sitä laatua, että 
hän selvänäköisesti näkisi yhtä ja toista, esim. 
taivasta ja helvettiä. Hän joutuu tekemisiin 
onnen ja kärsimyksen kanssa. Jos hän on me- 
diumi, voi hän joutua kouriintuntuvampaan 
kosketukseen pienten mysterioitten kanssa, 
mutta vaikka hän ei ole mediumi, joutuu hän 
niihin, jos hän oppii määrätyt läksyt elämässä. 
Mitkä ovat nämä läksyt? Ne ovat hyvin selviä, 
mutta jokainen tietää kuinka vaikeita ne ovat. 
Tahtoisin yhdistää ne kahteen suureen läksyyn: 
toinen läksy koskee helvetin salaisuutta ja toi- 
nen taivaan. Mikä on se läksy, joka paljastaa 
helvetin salaisuudet? Se on tuska ja kärsimys. 
Helvetin läksy on niin kovin yksinkertainen, 
sillä sitähän me elämässä juuri opimme. Kärsi- 
myksen läksy on siinä, että me opimme kärsi- 
mään. Kuka tuo meille kärsimyksiä? Elämä, 
mutta me olemme ne itse aikanaan tuottaneet 
itsellemme. Elämä näyttää meille oikean tien 
miten elää. Se aina syöksee meidät helvettiin 
elämässä ja varmasti kuoleman jälkeen. Jos 
ihminen rukoilisi jumalaa: varjele minua kärsi- 
myksiltä, ja jos olisi joku, joka säälisi ihmistä 
ja poistaisi kaiken tuskan hänen elämästään, 
niin tämä elämän jumala ei voisi mitään, kun 
kuoleman jumala tulee ihmistä tuomitsemaan. 
Me koetamme suojella personallista elämää ja 
estää kärsimyksiä tulemasta, se on aivan luon- 
nollinen vaisto meissä. Mutta juuri tämä kärsi- 
myksen pelko estää kehitystämme. Me vaikka 
varastamme tai sorramme toisia, jotta vaan itse 
säästyisimme kärsimyksiltä. Sentähden on suu- 
remmoinen tämä pienten mysterioitten läksy: 
opi kärsimään. Sinun täytyy tietää mitä hel- 
vetti on. Sinun täytyy astua inhimilliseen tus- 
kaan ja ottaa päällesi maailman karma. Sinun 
täytyy tuntea kärsimyksiä. Miksi pakenet? Saat 
paeta niin kauan kuin voit mutta kuka voi ikui- 
sesti paeta? Kuoleman portilla seisoo kuole- 
man jumala ja sanoo: Terve tuloa kuoleman 
valtakuntaan. Nyt minä sinua tuomiolle vaa- 
din.   Ja ihminen syöstään helvettiin. 

Kärsimyksessä piilevä salaisuus on siinä että 
se voitetaan. Kun ihminen siunaa kärsimyksen 
ja tuskan sanoen: tee minulle mitä voit, minä 
kärsin kaikesta sydämestäni, nousee hän kärsi- 
myksen yläpuolelle. Olen monta kertaa sano- 
nut, että tämä on mainio keino esim. sairauden 
voittamiseksi. Kun ihminen sairastuu, hän 
hätääntyy, mutta niin ei pidä tehdä. Sanokoon 
hän ennemmin: nyt tarjoutuu tilaisuus pieneen 
kärsimykseen. Ole tervetullut. Tällä on sairaus 
henkisesti voitettu. Voima on otettu pois sai- 
raudelta. Se hätääntyy, käy araksi ja pian jät- 
tää ihmisen. Tällä en tarkota, ettei pitäisi luval- 
lisin keinoin parantaa ruumistaan. Luonnon 
työtä on autettava, mutta suurin apu on juuri 
mielentilassa. 

Toinen läksy vähemmissä mysterioissa on tai- 
vaan läksy. Kuinka me voimme päästä taivaa- 
seen? Kuinka me voimme olla onnellisia ja saa- 
 

vuttaa personallisen autuuden? Miten voimme 
tuntea voimaa ja iloa ja saada loistavan perso- 
nallisuuden? Me voimme tulla onnelliseksi 
vaan yhdellä tavalla: rakastamalla, rakastamalla 
sitä, jota rakastamme, joko henkilöä tai asiaa. 
Tämä niin yksinkertaiselta näyttävä tehtävä on 
sekin suuri salaisuus. Ei tarvitse ajatella muuta 
kuin inhimillistä elämää ymmärtääksemme sen. 
Nuoruudessaan rakastaa joku henkilö sano- 
kaamme vaikka jälleensyntymisaatetta, mutta 
myöhemmin hän ei sitä enää jaksa rakastaa. 
Kuitenkin hän huomaa, että sydämeen on jää- 
nyt pieni lukkarin rakkaus, vaikka hän onkin 
kylmennyt ja nauranut sille, ja aina kun hän 
tahtoo ratkaista jotain elämänkysymystä, niin 
jälleensyntymisaate takana kuiskaa: niinhän se 
ratkaistaan. 

Kun näin teemme emme ole rakastaneetkaan 
sitä ketä luulimme rakastavamme. Rakkaus ei 
ole lammikon seisovaa vettä, vaan se on puron 
juoksevaa vettä. Rakkaus aina vaatii meitä 
rakastamaan. Me sanomme rakastavamme 
mutta emme tee mitään sen puolesta. Rakkaus 
on siinä, että alati teemme jotain rakastetun 
puolesta. 

Kaksi ihmistä rakastavat toisiaan, menevät 
esim. naimisiin. He kulkevat käsikkäin elämän 
jokapäiväisissä oloissa. Sitten hämmästyvät, 
kun huomaavat etteivät enää rakasta toisiaan. 
Sydän sanoo, että he rakastivat toisiaan ja he 
tietävät että rakkaus on, mutta jokapäiväisessä 
elämässä he epäilevät toisiaan. Voivatpa tus- 
kastua niin että tuntevat vihaa toisiaan kohtaan. 
Tämä johtuu siitä etteivät rakastaneetkaan sitä 
ketä rakastivat, sillä rakkaus vaatii alati teke- 
mään jotain rakastetun puolesta. Jos odotamme 
teosofisilta opeilta viisautta tai toiselta ihmi- 
seltä iloa ja sydämeemme kasvaa vaatimus että 
ainakin tuon täytyy jotain tehdä puolestani, 
silloin emme osanneet rakastaa, ja enkeli para- 
tiisin portilla kohottaa miekkaansa ja ajaa mei- 
dät pois onnen maasta. Sinne ei saa tulla kuin 
se, joka rakastaa. 

On taiteilijoita, jotka sanovat: rakkaus on 
kaikkein syvin onnen lähde. He ovat joutuneet 
tekemisiin pienempien mysterioitten kanssa. 
Kun osaamme kärsiä mielellämme, silloin voi- 
tamme helvetin ja kuoleman jälkeen astumme 
sen läpi. Kun olemme puhdistaneet sydämemme 
ja osaamme rakastaa, olemme avanneet taivaan 
portit ja astumme sinne elämän aikana ja kuo- 
leman jälkeen. , 

Kas tuossa ihminen, joka on oppinut rakasta- 
maan ja käynyt läpi taivaan ja helvetin! Hänen 
sielunsa on puhdistunut ja vahvistunut ja hän 
on tullut aivankuin uudella tavalla kolminais- 
maailman kansalaiseksi. Ei tarvitsisi muuta 
kuin, että hänen silmänsä menisivät auki, niin 
hän voisi itsetietoisesti tehdä työtä näkymättö- 
missä maailmoissa ja totisesti: koska hän on 
voinut elää pienemmät mysteriot, vedetään hä- 
nen silmiensä edestä harso pois ja hän tulee 
suurempaan mysteriokouluun, jossa kuoleman 
valta voitetaan ja ratkaistaan ikuisen elämän 
arvotus,   P. E. 

Muistiinpanot esitelmästä tehnyt H. R. 1916: 
63—67, 
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MYSTERIOT. 

II. 
Mysteriot eivät ole ulkoaopittavia opinkappa- 

leita, vaan elävää elämää, kuten viime kerralla 
koetettiin esittää. Ne ovat läksyjä, joita ihmi- 
sen täytyy oppia elävällä tavalla osatakseen 
niitä elämässä. Viime kerralla puhuttiin pie- 
nemmistä mysterioista, keksittiin niille deskrip- 
tiivisiä nimiä ja kutsuttiin niitä personallisen 
elämän, inhimillisen, maallisen viisauden ja 
kuoleman mysterioiksi, ja sanottiin samalla, 
että suuremmat mysteriot ovat elämän myste- 
rioita, kristusmysterioita, jumalallisen viisau- 
den mysterioita, jotka elämään vievät. Viime 
kerralla koetettiin myös näyttää, että mysteriot, 
joita opetetaan ihmiselle järjestelmällisesti 
salaisissa kouluissa, elävinä todellisuuksina kos- 
kettavat inhimillistä elämää siksi läheltä, että 
ihmisen ei tarvitse käydä muuta koulua kuin 
elämän joutuakseen tekemisiin mysterioitten 
kanssa. Niinikään puhuttiin niistä läksyistä, 
joita ihmisen tulee oppia voidakseen itsetietoi- 
sesti ottaa osaa pienempiin mysterio-opetuksiin; 
niitä oppiessaan hän jo tietämättään käy mys- 
teriokoulua. Nämä läksyt ovat rakkauden ja 
kärsimyksen läksyt. Kun näet ihminen osaa 
kärsiä iloisella mielellä ja ottaa kärsimyksen 
vastaan luonnollisena asiana, hän oppii niin 
sanottua »helvetin läksyä». Kun hän taas oppii 
personallisen rakkauden salaisuuden, joka on 
siinä, että hän rakastaa sitä, jota hän rakastaa, 
että hänen rakkautensa on alati juokseva ja 
uudistuva vesi, alati uhrautuva ja siunausta 
uhkuva sydän, silloin hänelle avautuu tie per- 
sonalliseen onneen ja hän oppii niin sanottua 
»taivaan läksyä». 

Sanottiin myös, että ihminen ei voi oppia suu- 
rempien mysterioitten läksyjä, ennenkuin hän 
on sulattanut itseensä pienempien opetukset. 
Tätä väitettä ei ole käsitettävä niin, että suu- 
remmat mysteriot, Kristusmysteriot, olisivat 
kokonaan ulkopuolella jokapäiväistä elämääm- 
me, ennenkuin olemme pienempiä mysterioita 
läpikäyneet. Elämässä, kuten luonnossakin, 
kaikki kulkee limittäin, ja siksi voimme koska 
tahansa joutua kosketuksiin suurempien myste- 
rioitten kanssa; elämän aarteistot eivät ole kel- 
tään väkinäisesti suljetut, jokainen voi tulla 
osalliseksi luonnon voimasta. Mutta emme saata 
syventyä Kristusmysterioihin itsetietoisesti, 
uudestisyntyneen ihmisen tavalla, ennenaikai- 
sesti. Käyttämällä toista kieltä sanoisimme, 
ettemme voi suorittaa vihkimyksiä, ennenkuin 
olemme kulkeneet valmistavan tien. 

Tänään tahdomme luoda itsellemme kuvan 
suuremmista mysterioista. Jos pienemmät ovat 
kuoleman mysterioita, ovat suuremmat todella 
elämän mysterioita sangen merkillisellä tavalla. 
Muistakaamme, mitä eräs mestari, sanoi: »nyt 
on otollinen hetki.» Mitä tämä merkitsee? Mys- 
terioitten kannalta sillä on erityinen merkitys. 
Se merkitsee, että jokaisen ihmisen fyysillinen 
elämä on hänelle kallis. Sen. kaikki myöntävät, 
vaikka sillä tavallisesti puolustetaan ihmisen 
itsekkyyttä. »Mikä on ihmiselle kalliimpaa 
kuin hänen personallinen elämänsä, josta hän ei 
tahdo luopua, vaan jota hän tahtoo säilyttää vii- 
meiseen saakka!»    Tämä käsitys ei tunge asian 
 

ytimeen. Sanoissa »nyt on otollinen hetki» on 
mestari paljastanut elämän salaisuuden: tässä 
maallisessa elämässä on Kristusmysterioitten 
otollinen aika; sitä ei ole kuoleman jälkeen. Jos 
ei ihminen tässä maallisessa elämässä tule suu- 
rempiin mysterioihin, ei hän pääse niistä osalli- 
seksi kuoleman jälkeen. Pienempiä mysterioita 
oppii kuoleman jälkeen. Jos ihmisen on onnis- 
tunut välttää kärsimystä elämässä, hän joutuu 
siihen kuoleman jälkeen. Jos ihminen on eläis- 
sään onnettomasti rakastanut tai epäillyt rak- 
kauden puhdistavaa voimaa, saa hän ainakin 
kuoleman jälkeen nähdä, miten ihanaa rakkaus 
on. Mutta suurempia mysterioita ihminen ei 
voi oppia kuoleman jälkeen. Niille on nyt otol- 
linen hetki, ja koska suuremmat mysteriot ovat 
»ikuisen elämän» mysterioita, ei ihminen pääse 
»ikuiseen elämään» kuoleman jälkeen. Tavalli- 
sesti käsitetään, että kuolemaa seuraa »ikuinen 
elämä», mutta niin ei ole. 

Tämä selviää paremmin, jos koetamme kuvata 
suurempia mysterioita käytännöllisesti, niiden 
ihmisten kannalta, jotka joutuvat niihin. Läk- 
syjä on useampia, mutta voimme kääntää huo- 
miomme etupäässä kahteen ja kutsua niitä 
»minuuden kaikkiallisuuden» ja »yksilöllisyy- 
den iankaikkisuuden» läksyiksi. Suuremmissa 
mysterioissa joudumme näet tekemisiin äärettö- 
myyden kanssa. Ei ole ihminen enää rajotettu, 
vaan ääretön. Minuuden kaikkiallisuuden läksy 
on silloin samaa kuin oppia mestaria tuntemaan, 
tulla Kristuksen yhteyteen ja tuntea häntä 
objektiivisesti. Yksilöllisyyden iankaikkisuu- 
den läksy on oppia tuntemaan Kristus subjek- 
tiivisesti. Kun ensin ajattelee tätä »objektiivi- 
suutta» ja »subjektiivisuutta», tuntuu kuin 
pitäisi käyttää nimityksiä päinvastaisessa jär- 
jestyksessä, niin että minuuden kaikkiallisuutta 
kutsuttaisiin Kristuksen subjektiiviseksi tunte- 
miseksi ja yksilöllisyyden iankaikkisuutta 
hänen objektiiviseksi tuntemisekseen, mutta 
asia onkin päin vastoin. 

Vaikka nämä ovat syviä ja vaikeatajuisia 
asioita, jos niitä ei ole kokenut, ovat ne käytän- 
nössä luonnollisia ja yksinkertaisia. Mitä tar- 
kottaa minuuden kaikkiallisuuden läksy eli 
Kristuksen objektiivinen tunteminen? Kyllähän 
teoriassa tiedämme mitä mestari on tai mitä 
Kristuksella tarkotetaan, mutta miten ihminen 
voi oppia tuntemaan mestarin? 
Nyt tiedämme, että joillakin ihmisillä saattaa 

olla visioneja, näkyjä mestarista ja Kristuk- 
sesta; näitä ihmisiä on teosofien kesken ja ulko- 
puolella T. S:n. He saattavat nähdä mestarin 
elävänä, ei niinkuin kuvassa. He voivat vaipua 
syvään rukoukseen ja silloin kuulla esim. mes- 
tari Jeesuksen puhuvan tai nähdä hänet. Eräs 
vanha täti-vainajani sanoi minulle kerran: 
»minä tiedän, että Jeesus on kuollut ristinpuulla 
meidän syntiemme sovitukseksi.» Mistä täti sen 
tietää? kysyin. »Olen sen nähnyt.» Hänen 
äänensä värähtelystä ymmärsin jo silloin, että 
‘ hän oli sen nähnyt. Hän oli nähnyt Jeesuksen 
ristinpuulla, ja on toisia ihmisiä, jotka ovat 
nähneet samoja tai toisenlaisia näkyjä mesta- 
reista. Voimme syystä kysyä, eikö tämä ole 
mestarin ulkokohtaista eli objektiivista tunte- 
mista?    Jyrkkä vastaus kuuluu:  ei.    Se ei ole
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mestarin objektiivista tuntemista. Nämä näke- 
miset ja kuulemiset kuuluvat pienempiin mys- 
terioihin. Mestarin tunteminen suurempien 
mysterioiden valossa on toista laatua. 

Mitä Kristuksen objektiivinen tunteminen on 
ja miksi tämä nykyinen elämämme on »otolli- 
nen aika», se selviää meille vasta silloin, kun 
todella ymmärrämme kuolemanjälkeistä elä- 
mää. Kun näet ihminen on »kuollut», kun 
hänellä ei ole tätä fyysillistä ruumista, on hän 
psykologisesti sangen merkillisessä asemassa. 
Aineellista tomumajaamme pidetään vankilana, 
mutta joskin se jossain määrin on vankila, on 
se merkillinen suoja ihmiselle ja oppimisen 
paikka. Se on aivankuin silmälasit ihmiselle, 
joka ei muuten näe. Tämä fyysillinen ruumis 
on meille niin tärkeä, että ilman sitä olemme 
mysteriokannalta sangen onnettomia. Missä 
tilassa on ihminen, kun hänellä ei ole fyysillistä 
ruumista? Hän on puettuna astraliseen käyttö- 
välineeseen, sanotaan. Tämä »astraliruumis» ei 
ole aineellinen niinkuin karkea ruumis. Ero 
kuvastuu esim. seuraavasta seikasta. Fyysilli- 
sessä ruumiissa ihmisellä on viisi aistia, mutta 
astraliruumiissa ei ole samanlaisia aistimia. 
Aistillinen havaintokyky on, mutta astraliruu- 
miilla ei ole silmää tai muuta aistia, koko 
käyttöväline on yhtenä aistina. Astralinen ihmi- 
nen aistii koko käyttövälineellään. Nyt tavalli- 
nen vainaja ek osaa vapaasti käyttää astrali- 
ruumistaan. Hänen tajuntansa on sidottu siihen 
käsitykseen, jonka hän tuo mukanaan fyysilli- 
sestä elämästä, että ihminen ei osaa aistita 
muuten kuin viidellä aistimella. Sentähden 
hänellä on astraliset silmät, korvat j.n.e., jotka 
rajottavat hänen havaintokykyään astralisesti 
katsoen. Voimme kuvata asiaa myös näin: 
astraliruumis on de jure rajattomasti väräh- 
telykykyinen, mutta de f a c t o  se osaa väräh- 
dellä ainoastaan sillä tavalla, johon ihminen on 
sitä totuttanut. Se osaa siis vastata näkymättö- 
mässä maailmassa ainoastaan niihin värähtelyi- 
hin, jotka ovat sopusoinnussa sen oman väräh- 
telyluvun kanssa, mutta on kuuro muille väräh- 
telyille. Suurin osa henkimaailmaa on sille siis 
lukittu kirja. 

Kuvitelkaamme nyt seisovamme henkimaail- 
massa jonkun vainajan vieressä. Huomaako hän 
meitä? Hän ei huomaa meitä ollenkaan, jos 
emme aseta ruumistamme värähtelyyn, joka on 
sopusoinnussa hänen astraliruumiinsa värähte- 
lyn kanssa. Hän ei meitä näe, vaikka hänellä 
on silmät päässä. Mutta jos ajattelemme esim. 
kaunista fyysillistä auringonlaskua ja annamme 
ajatuksemme liidellä hänen luokseen, niin hän 
sen näkee, koska hän on nähnyt auringon- 
laskuja maan päällä, vaikkakaan ei aivan 
samanlaisena kuin on meidän ajatuskuvamme. 
Jos esim. liitämme kuvaamme joitakin erittäin 
kauniita astralisia värejä, ei hän niitä näe. 
Otetaan vielä toinen tapaus. Jos seisomme vai- 
najan edessä ja ajattelemme taikka oikeastaan 
puhumme ja sanomme: koeta miettiä, mitä on 
hyvyys, ei hän kuule mitään, jos hän on ihmi- 
nen, joka ei ole eläissään vaivannut päätään 
filosofisilla ongelmoilla. Mitä meidän nyt on 
tehtävä, että tulisimme ymmärretyiksi? Ajatte- 
lemme situatsionia, jossa toinen ihminen on toi- 
 

selle hyvä, ja asetamme tämän konkretisen 
kuvan hänen eteensä. Jos hän nyt on hyväsydä- 
minen ihminen, astuu kuva hänen auraansa ja 
hän riemastuu siitä. Mutta ehkei kuva tule 
hänen auraansa sellaisena kun me sen ajatte- 
limme, vaan ehkä se herättää hänessä muiston 
maallisesta tapahtumasta, jossa hän itse oli aut- 
tajana; hyvän tunteen se kaikissa tapauksissa 
tuo mukanaan. 

Astralimaailmassa vainaja ei voi astua omien 
käsitystensä ja muistojensa ulkopuolelle. Hän 
ei voi tajuta uutta. Se näennäinen uusi, minkä 
vainajat havaitsevat, on vain maallisten odotus- 
ten toteamista. Uskovaiset kristityt vainajat 
saattavat kyllä henkimaailmassa kohdata Jee- 
susta ja kuulla hänen opettavan, mutta tämän 
astralisen Jeesuksen opetukset käyvät silloin 
samaan suuntaan kuin maallisen papin tai saar- 
naajan. Ainoastaan siinä määrin kuin vainaja 
tässä elämässä on käynyt mysterio-koulua ja 
koettanut oppia kärsimään ja rakastamaan, 
ainoastaan siinä määrin on hänen maalliseen 
olemukseensa liitetty ainesta, joka antaa hänen 
jonkun verran edistyä kuolemanjälkeisessä elä- 
mässä. 

Kirjassa »Hiljaisuuden Ääni» sanotaan: »älä 
etsi opettajaa oppimisen salista», s.o. älä etsi 
opettajaa astralitasolta, älä etsi opettajaa ulko- 
puolelta itseäsi. Ihminen etsii opettajaa ulko- 
puolelta itseään, silloin kun hän etsii astralista 
opettajaa, ja astralinen opettaja ei voi opettaa 
mitään uutta. Jos tahtoo oppia mestaria tunte- 
maan, täytyy avata itsensä ja antaa mestarin 
astua sisään. Tämä ei ole mahdollista kuole- 
man jälkeen. Fyysillinen ruumis yksin on ole- 
mukseltaan siksi maagillinen käyttöväline, että 
se antaa meidän olla subjektiivisia ja objektii- 
visia samalla kertaa. Fyysillisessä maailmassa 
vallitsee ero subjektiivisen ja objektiivisen 
välillä; tässä maailmassa voimme ottaa opetusta 
ylhäältä päin; tässä maailmassa voimme avata 
sydämemme ja henkemme niin, että mestarien 
elämä saattaa valua meihin ja me siten jou- 
dumme tekemisiin mestarin kanssa ja tun- 
nemme hänet. Jos me »näemme» mestarin, 
emme vielä tunne häntä. Mutta kun mestarin 
tajunta koskettaa meitä ja hänen henkensä 
valuu meidän sydämiimme ja aivoihimme, sil- 
loin me tunnemme hänet. Tämä on »minuuden 
kaikkiallisuutta», sillä tätä kokiessa huomaam- 
me, että minuutemme ei ole sidottu personalli- 
seen olentoomme vaan on kaikkialla; toteamme, 
että juuri me olemme kaiken takana; me 
olemme se rakkaus, joka kaikkia rakastaa; me 
olemme se Kristus, joka kaikissa kärsii. Tämä 
salaisuus on suljettu ihmiseltä kuoleman jäl- 
keen, ellei hän ole avannut akkunaa sille jo 
eläessä, sillä ainoastaan maallisessa elämässä on 
ihmisen mahdollista nousta mestarin tajuntaan. 
Sentähden »minuuden kaikkiallisuuden» läksy 
on sama kuin Kristuksen objektiivista tunte- 
mista. Ainoastaan silloin kun tässä ruumiilli- 
sessa elämässä hänen voimansa on valunut mei- 
hin, tunnemme hänet sellaisena kuin hän on. 

Toinen läksy on »yksilöllisyyden iankaikki- 
suus». Meidän personallinen elämämme on 
kuolevaista ja haihtuvaa, ja me kysymme: mii-
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loin alkaa ikuinen elämämme? Kuinka paljon 
voimme elää ikuista elämää? 

Tässä ilmenee nyt elämän laki, joka tekee jäl- 
leensyntymän välttämättömäksi. Useimmat ih- 
miset tuntevat nuoruudessaan merkillisiä aavis- 
tuksia. Kun heidän sielunsa on puhdas, silloin 
he näkevät edessään ihanan elämän, jota tah- 
toisivat elää, tehtävän, jota tahtoisivat täyttää. 
Kuta selvempi tämä ikuisuuden aavistus on, 
sitä enemmän se pukeutuu tähän muotoon: 
»huomaan, että minulla on aivan toisenlaiset 
käsitykset elämästä kuin muilla. Tahdon näyt- 
tää, että totuus, oikeus ja kauneus on toisaalla 
kuin muut sen näkevät.» Kun ihminen on tul- 
lut vanhemmaksi, haihtuvat nämä ihanteet. Hän 
tavottelee samaa kuin muut, ja hänestä maan- 
päällinen elämä tämmöisenään on sangen tyy- 
dyttävä; ainakin hän ajattelee, että ne velvolli- 
suudet, jotka on asetetut hänen eteensä, välttä- 
mättä ovat hänen suoritettavansa. 

Mutta nuoruuden haaveessa piilee syvä elä- 
män laki, sillä siinä joutuu ihminen tekemisiin 
yksilöllisyytensä iankaikkisuuden kanssa. »Sinä 
olet minä», sanoo hänelle hänen sisin yksilölli- 
nen itsensä. »Elä niinkuin minä neuvon, niin 
olet osallinen minusta ja minun elämästäni.» 
Mutta sitten tuo korkeampi minä haihtui, kun 
ei ihminen ollut uskollinen sen kutsulle. Jäl- 
leensyntyminen on nyt siinä, että ihmiselle yhä 
uudelleen tarjotaan tilaisuus kuunnella sisim- 
pänsä ääntä, kunnes hän jo nuorena alkaa elää 
jumalallisen yksilöllisyytensä iankaikkista elä- 
mää, kunnes hän jo nuorena sanoo: »tätä tietä 
minä kuljen», ja sitten kulkee sitä tietä. Kun 
ihmisen henkinen elämä itsetietoisena alkaa jo 
nuorena, silloin hän joutuu tekemisiin suurem- 
pien mysterioitten kanssa. Maailmalla ei ole 
mitään valtaa hänen ylitsensä ja hän alkaa 
vapautua jälleensyntymästä. Vaikka hän vielä 
syntyy monta kertaa uudelleen tänne, on kuo- 
leman valta murrettu ja hänelle paljastuu kuo- 
levaisen elämän takana oleva yksilöllisyyden 
iankaikkisuus. 

Minuuden kaikkiallisuus on rajaton sääli; 
yksilöllisyyden iankaikkisuus on ääretön roh- 
keus. 

Kun ihminen on voittanut kärsimyksen ja 
tullut rohkeaksi, kun hän on voittanut onnen ja 
tullut sääliväksi, silloin suurempien mysterioit- 
ten ovet ovat hänelle avautuneet ja Kristus- 
elämä on hänessä puhjennut.   P. E. 

H. R:n muistiinpanojen mukaan. 1916:109—115, 
Niinikään pitää Seuran toimesta vanhojen 

mysterioiden herätä uuteen eloon ja vanhojen 
luostarein todellisen sisäisen hengen, ks teoso- 
fia art T. S:n työ 1916:347—348, 

ks »Jokamies»   1916:441, 
Kalevalan vanhat tarut ovat mysteriokieltä 

ks Kalevala 1917:298, 
»Kristus-prinsiipin» mysterio’ on alkanut 

meille selvitä, ks Kristus 1917:440—442, 
oikea tieto- Kristuksen mysteriosta mullistaa 

meidän suhteemme jokapäiväiseen elämään, ks 
tunnustus 1918:166—167, 

tämän mysterion kautta syntyi, ks Jeesus 
vaiko Kristus?  1919:17—18, 

Tieten tai tietämättään Lönnrot oli antanut 
muodon  muutamille   suurille   mysterio-ajatuk- 
 

sille, ks P. E. XII Kalevalan Avain 1919:87—88, 
Näillä sanoillani en ole vähimmässäkään mää- 

rässä tahtonut rajottaa mysterioiden äärettö- 
myyttä,   ks Kristus ja Logos 1919:151, 

Oi mahtava mysterio, joka odottaa toteutu- 
mistaan joka ihmisen sielussa, ks joulu 1919:294, 

Meidän täytyy itse omin voimin tunkea luon- 
non mysterioihin ks ennustus 1920:53—54, 

joka ottaa lukuun myöskin Jeesuksen Kris- 
tuksen tuoman uuden lisän vanhoihin myste- 
rioihin,   ks R-R 1921:19—22, 

Niin oli ennenaikaan n.s. vähemmissä mys- 
terioissa esim. vanhassa Kreikassa, ks R-R 1922: 
162, 

Opisto on mielessäni yhä selvemmin esiinty- 
nyt mysteriokouluna, joka ylläpitää yhteyttä 
korkean henkimaailman, Valkoisen Veljeskun- 
nan ja arkipäiväisen ihmismaailman välillä, ks 
kansanopisto 1924:205, 

Mutta koko sydämestäni soisin, että vanhojen 
mysterioiden henki ja tieto elpyisi ja virraten 
takaisin nykyisen ks vpm  1926:106—107, 

mysterio-opisto   ks kesäkurssit  1926:170—171, 
lähenee todellisen mysterion luonnetta, ks 

seurakunta  1926:211—213, 
Vielä emme uskaltaneet varmuudella toivoa, 

että Ruusu-Risti-opiston takaa häämöittäisi 
Mysterio-temppelin hohtavan valkoiset haahmo- 
piirteet, mutta olihan mysteriotieto, mysterio- 
tunnelma ja mysteriokoulu nyt jo elähyttävänä 
voimana kaikissa yrityksissämme, niin hyvin 
sisäisessä kuin ulkonaisessa toiminnassamme. 
ks looshityö 1926:247—250, 

Onhan kristinuskossa paljon, paljon myste- 
rioita ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 
388—394,  1928:40, 79,  234, 

ks Kristus 1929:139—141. 
maailmankaikkeuden kaikista syvimpiä mys- 

terioita ks kolminaisuus   1930:40—42, 
neekerein mysterioissa, ks Seabrook, W. B. 

1930:54, 
1932:47, 
muinaisiin mysterioihin vihittyinä ks Goethe 

1932:70—72, 
Tarvitaan mysterio-opistoja. ks kirkko 1932: 

163, 
Tämä on se toinen ihmeellinen mysterio, 

minkä Paavali Damaskuskokemuksessa havait- 
see, ks Paavali 1932:205—207, ennustus 1933:156 
—158. 

Mysterium magnum ks Mea culpa 1922:261— 
264. 

Mystica ks kustannustyö 
Mystiikka, mystikko, mystillinen 
H. S. O. sanoi minulle: »onnellinen se kansa, 

jonka sielusta muinaisajan mystiikka ei ole 
kokonaan häipynyt», ks Yliaistillinen maailma 
1905:110—111, 

Jokainen mystikko tietää, että ks tahto 1907: 
67 muist, 

ks maailmanloppu   1907:182—183, 
Tämä on mystikon jouluilo, ks Kristuksen 

syntymä 1907:257, 
mystillinen luku ks luku 1908:62, 
ainoastaan mystikko osaa sitä arvostella, ks 

Ensio 1908:90, 
uskoo mystilliseen Mestariin ks Usko ja teot 

1908:130—135, 
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Kaikki mystikot tunnustavat yhdellä suulla 
tehneensä tämän kokemuksen, jota jumaluus- 
oppi kutsuu »unio mystica»ksi (salaperäiseksi 
yhtymiseksi),  ks kehitys 1909:105—106, 

mystillinen   Kristus on   — — — Mystillinen 
Kristus ei ole — — — Ken tähän mystilliseen 
Kristukseen uskoo, hän ei ole sidottu yhteen-. 
kään ks usko   1909:138, 

uskoo ja luottaa Kristukseen mystillisesti 
puhuen ks ajatus   1909:139, 

Jeesuksen elämäkerta on mystillinen vertaus- 
kuva jumalallisen totuuden hengen kehityksestä 
ihmissielussa, ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909 
joulul.: 4—6, 

Nyt minulla on ilo ja kunnia esittää toisen 
mystikon ja salatieteilijän kasvonpiirteet ks 
Steiner, Rudolf   1910:83—84, 

Mystillisen kristusprinsiipin ja historiallisen 
Jeesuksen sekottaminen toisiinsa on muuten 
kristikunnassa aiheuttanut enemmän väärin- 
käsitystä, enemmän sokeata uskoa, enemmän 
ahdasmielisyyttä kuin mikään muu uskonkap- 
pale,   ks maailmanloppu 1910:132—133, 

mystillinen harrastus jätteenä muinaisilta 
kalevalaisilta ajoilta,   ks P. E. V   1910:329, 

oli luonnostaan mystikko ks Mulford, P. 1910: 
367, 

Enkä minä puhu »oikeauskoisena», vaan mys- 
tikkona,   ks joulu 1910:397—399, 

»Tuonenkylään», kuten uutta asumasijaa jos- 
kus mystillisesti kutsutaan ks Päämajassa 1911: 
22—32, 

Me olemme tottuneet vain näkemään elämän 
ja luonnon tuhansia vaihtelevia muotoja, kun 
taas mystikko vakaasti tarkkaa ainoaa Elämää 
ja muotoihin salattua henkeä, ks Salaisen Opin 
»Maailmansyntyä  1914:53—59, 

Mystiikkaa moititaan tavallisesti tieteellisissä 
piireissä siitä, että se on vailla tieteellisyyttä 
sekä menetelmissään että perusteiltaan. Niin 
teki äsken tohtori Rolf Lagerborg ylioppilas- 
seurassa Prometeus pitämässään esitelmässä 
aineesta: »Uudenaikainen mystikko: Henri 
Bergson.» Hän leimasi kuuluisan ranskalaisen 
filosofin täysveriseksi mystikoksi, tarkottaen 
sillä, että tämän filosofiassa ei ollut mitään var- 
sinaisesti uutta: Bergson muka matki keskiajan 
mystikoita ja vanhan ajan platonikoita, jotka 
uskoivat, että totuus: oli saavutettavissa kunin- 
kaallista oikotietä pitkin. Bergsonin oikotie oli 
intuitsioni eli sisänäkemys, joka saattoi kehit- 
tyä elämän visioniksi eli näkemiseksi. Mutta 
mitä muuta tämä on, huudahti tohtori Lagerborg, 
kuin se hypnoosi, jolle vanhat hindulaiset 
perustivat jumalvaipumuksensa? Intuitsioni ei 
voi koskaan tulla totuuden tietämisen organiksi 
eli välineeksi. Se vain kääntää huomiomme 
pois tästä maailmasta ja johtaa mystiikkaan, 
joka ei anna meille voitonvarmuutta vaan voi- 
mattomuuden. Intuitsioni niin muodoin ei kuulu 
ajatteluun, vaan runouteen ... 

Luulen kaikkien asiaatuntevien teosofein ole- 
van yhtä mieltä tohtori Lagerborgin kanssa 
siitä, että ranskalainen filosofi Henri Bergson 
ajattelussaan lähenee mystiikkaa, niin että 
häntä syystä voidaan kutsua nykyaikaiseksi 
mystikoksi, joka nykyaikaiselle järkiajattelulle 
tekee   ymmärrettäväksi   joukon  vanhoja mys- 
 

tillisiä periaatteita. Ja näistä tärkein on tie- 
tysti oppi totuuden saavuttamisen mahdollisuu- 
desta. Mutta aivan toista mieltä kuin tohtori L. 
lienevät teosofit mystiikan ja jumalviisauden 
tieteellisestä arvosta ja pätevyydestä yleensä. 

Huonon palveluksen teosofialle ja mystiikalle 
tekevät tosin ne teosofit, jotka — kuten Eugene 
Levy äsken julkaisemassaan ja muuten ansiok- 
kaassa kirjassa »Rudolf Steiners Weltan- 
schauung und ihre Gegner» (R. S:n maailman- 
katsomus ja sen vastustajat) — väittävät, että 
vasta tohtori Steiner Saksassa on työllään tuo- 
nut tieteellisyyden periaatteet mystiikan tähän 
saakka järjestämättömään maailmaan. Vaikken 
suinkaan tahdo vähentää tohtori Steinerin työn 
arvoa, panen jyrkän vastalauseeni tämmöistä 
lapsellista ihailua ja teosofista tietämättömyyttä 
osottavaa väitettä vastaan. Olemmehan alusta 
saakka oppineet teosofialta, että todellinen sala- 
tiede ja mystiikka ei ole mitään pilventakaista 
haaveilua, vaan tieteellisen vankkaa ja askel 
askelelta tarkoin määriteltyä kulkua totuuden 
täydellistä tietoa kohti. Ei kenenkään teosofin 
pitäisi esittää yhtäkään elävää tai kuollutta tie- 
täjää semmoiseksi, joka ensimäisenä muka on 
tehnyt mystiikan tieteelliseksi. Mystiikka mer- 
kityksessä Uedon tie, ‘on ollut tieteellinen niin 
kauan kuin todellisia mystikoita eli tietäjiä on 
ollut. Ja koska Salainen Veljeskunta tällä täh- 
dellä ei ole itseään perustanut, vaan koska sen 
ovat alkuaan perustaneet lähettiläät toisesta 
tähdestä, on siis alusta saakka ollut olemassa 
korkeimman tiedon edustajia. Tiedettä sanan 
todellisessa merkityksessä on sentähden harjo- 
tettu tämän maan päällä vuosimiljoneja eikä 
vain niitä harvoja vuosisatoja, joina nykyinen 
tieteellinen tutkimus on toiminut. Jokaisen 
teosofin pitäisi ymmärtää näitä seikkoja eikä 
siis erehtyä Eugene Levyn tavalla. 

Mutta tietenkään tohtori Lagerborg ja. hänen 
hengenheimolaisensa eivät hyväksy viimeistä 
väitettä. He eivät usko Salaista Veljeskuntaa 
olevan olemassakaan. No niin, siihen en mitään 
mahda. He eivät ole kokeneet sen olemassa- 
oloa. Mutta oikeutta sitä kieltää heillä logii- 
kan kannalta ei ole. 

Kun väitämme uskovamme tiedon mestarein 
olemassaoloon oman kokemuksemme perus- 
teella, he huutavat: »todistakaa, todistakaa! Me 
emme usko muuhun kuin aistiemme todistuk- 
seen. Sinun kokemuksesi on vain subjektiivista 
harhaa, ellet voi sitä todistaa.» He eivät huo- 
maa, kuinka löyhälle pohjalle heidän vaatimuk- 
sensa perustuu. Olisihan voitu väittää Kolum- 
bukselle ja hänen merimiehilleen, kun he pala- 
sivat Espanjaan Amerikan löydettyään: »teidän 
kertomuksenne uudesta maasta ovat paljasta 
mielikuvitusta. Me tiedämme tieteellisten las- 
kujemme nojalla, ettei semmoista maata ole ole- 
massa. Millä te sen olemassaolon todistatte?» 
Onneksi saattoi Kolumbus Ferdinandin ja Isa- 
bellan hämmästyneelle hoville esittää muuta- 
mia indiaaneja, jotka hän oli mukanaan tuonut 
löytöretkeltään. Niiden olemassaoloa ei saat- 
tanut kieltää — olivathan tuossa silmien edessä, 
— ja niin sen ajan kirjanoppineet tukkivat 
suunsa ja arvelivat itsekseen kuka mitäkin, 
jokainen järkensä jälkeen. Mutta jos ei Kolum-
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buksella olisi ollut noita indiaaneja, — mitähän 
silloin kirjanoppineet olisivat sanoneet ja teh- 
neet? 

Eivätkö nyt epäilijät ja materialistit huomaa, 
että kaikkien aikain mystikot ovat aivan 
samassa asemassa kuin Kolumbus ja hänen 
merimiehensä? He — mystikot — ovat nähneet 
uuden maan. He kuvaavat sen luontoa, sen 
asujaimia, sen olosuhteita. Monet heistä ovat 
tuoneet epäämättömiä todistuskappaleita muka- 
naan löytämästään uudesta maasta. 

Myönsihän kriitikkojen kriitikko, Immanuel 
Kant, ettei saattanut epäillä Svedenborgin muu- 
tamien näkyjen todellisuutta! Ja koska jo yksi 
ainoa indiaani todistaa Amerikan olemassaolon, 
eikö samaten yksi ainoa epäämätön yliaistilli- 
nen kokemus todista yliaistillisen maailman 
todellisuutta? Mutta näitä yliaistillisia todistus- 
kappaleita on tuhansittain! Moni, moni »arki- 
ihminen» on ainakin kerran elämässään ollut 
kosketuksessa yliaistillisen maailman kanssa. 
Salatieteilijät ja mystikot ovat jatkuvassa 
yhteydessä sen maailman kanssa. Kuinka kir- 
janoppineet rohkenevat kieltää näitä tosi- 
asioita? Eivätkö huomaa sen tapahtuvan kaiken 
logiikan kustannuksella? Eivätkö älyä, etteivät 
sillä paljasta muuta kuin oman tietämättömyy- 
tensä? 

Tietäjät ja mystikot eivät yritäkään todistaa. 
He tietävät, ettei totuutta oikeastaan voi todis- 
taa. Millä esim. auringon valo todistetaan? Se 
todistaa itse oman olemassaolonsa. Ihmiselle, 
joka aina on asunut pimeässä luolassa, voi 
auringonvalosta kertoa, mutta hän saattaa 
sokeudessaan epäillä kertomusta haaveeksi, 
ennenkuin itse astuu ulos päivän valoon ja — 
näkee. 

Ihminen on luonnostaan sokea. Mystikko 
yksin näkee. 

Kenen puolella on epätieteellisyys? 1914:98 
—100, 

Mutta kun jatkoin teosofisia lukujani, huo- 
masin pian, että kaikkien aikain mystikot pani- 
vat arvoa unielämälle. [*Ote P. E:n teos. muist] 
1915:366, 

ks Atra, Kaarlo   1916:50—53, 
hän oli panteismiin taipuva mystikko. Ja 

koska mystikon tie henkiseen kehitykseen usein 
on niin sanoakseni realistisesti radikaalisempi 
kuin esim. okkultistin, on ks Kivi, Aleksis 1916: 
147—149, 

Kivi osottautuu — — — nykyaikaiseksi mys- 
tikoksi, ks P. E. VII 1917:392, 

mystillisellä siivellään koskettanut ks Suomi 
1917:447—451, 

Hän  nimittää   sitä   »mystilliseksi   trilogiaksi» 
— — — Saavutettuaan   mystillisiä — — — 
kokemuksia ks Leino, Eino    1917:451—452, 

alempi [*minä] yhtyy ylempään mystillisessä 
avioliitossa,  ks Jeesus vaiko Kristus 1919:17—18, 

Mystillinen Kristus sai alkunsa siitä, että 
— — — Logos on siis vapahtajamme mystilli- 
sesti, vaikka — — —    logos    ilman    Jeesusta 
Kristusta ei olisi päässyt mystilliseksi vapahta- 
jaksemme ks Kristus ja Logos    1919:150—151, 

valaisee — — —  tuon mystillisen evankeliu- 
min ks J. R. H.: Johanneksen evankeliumi 1919: 
255—256, 

suurimmat hengenmiehemme — — — ovat 
osottautuneet pohjiltansa mystikoiksi ja näki- 
jöiksi,   ks Tietäjä  1919:290—291, 

ks Hemmer, Jarl    1920:105, 
ks Jeesus    1921:67, 
Hän oli salaperäisin Himaalajan sisäosien 

mystikoista, ks Mestari 1923:204—208, Mestarit 
1923:243, 

ruusuristiläiseksi mystikoksi ks Kouta, Aarni 
1924:86—88, 

säveltäjälle, joka samalla on mystikko ks 
Melartin 1925:103—104, 

Vapahtajana, Kristus, on mystillinen ks 
Teosofian joulusanoma    1925:371—374, 

mystikko ja teosofi, ks Leino, Eino   1926:14, 
Topelius oli mystikko ks Topelius, Z. 1926:312, 
mystillinen Kristus ks Kristus 1927:2—4, 
Vanhassa mystillisessä ennustuksessa on lau- 

suttu, että kerran on valo tuleva Pohjolasta, ks 
R-R-    1930:268, 

ks H. P. B. 1930:326—327, 
Mystillinen Kristus on kaunis lauseparsi. 

Harva pyhimys joutuu Unio Mysticaan; meitä 
jokapäiväisiä ihmisiä ei liikuta mystillinen 
Kristus, ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:125— 
129, 

harvoin myös syntyy suuria mystikoita ks 
täydellisyys  1932:243. 

Eino Leinon todella mystillisteosofista hengen 
laatua,    ks Leino, Eino    1933:3. 

Myötätunto 
Meidän  on   opittava   tuntemaan  myötätuntoa 

kaikkia   kohtaan   sellaisina   kuin   he   ovat.   ks 
Kehityksen kulku 1907:271, 

ks karma art Mitä on karma 1908:333—337, 
myötätuntoa osakseni ks kiitos 1912:4—5, 
Mutta heidän myötätuntoiset ajatuksensa   ks 

R-R 1924:327—328, 
kiertokirje sai verrattain vähän myötätuntoa 

osakseen ks teosofia art T. S:n tehtävä    1930: 
183—185, 

Toisinaan   taas   myötätunto   tulee   parhaiten 
ilmi vaikenemisessa, ks haaveilu 1931:73. 

Mäkelä, J., taiteilija ks täydellisyys 1932:241 
—243. 

Mäki, Aaku ks Luonnonmaa, Sampsa 
Mäki, Väinö 1922:32. 
Mäntsälä 
Mäntsälän kirkonkylässä — — — Pekka 

Ervastin puhe. ks P. E. V Mäntsälä 1928:140, 
Sydämellisen tervehdyksen lähetän Teille 

kaikille, Ruusu-Ristin lukijat ja ystävät. Olkoon 
elämä tästä lähtien teille hartaimpien toiveit- 
tenne täyttäjä! 

Viime syksystä lähtien maallinen elämämme 
on ollut täynnä yllätyksiä — surullisia, jos iloi- 
siakin. 

Eräänä maaliskuun iltana laskeutui sumu 
Suomemme yli. »Mäntsälässä ammutaan, kapina 
on tekeillä...» Mitä, ovatko ihmiset hulluja? 
Maailmansodan ja vallankumouksen verikauhut 
eivät vielä ole unohtuneet, ja onko ihmisiä, kyl- 
lin sydämettömiä ja vähäjärkisiä, että olisivat 
valmiit niitä uudistamaan? Tämä ei ole mah- 
dollista! 

Eikä se ollutkaan mahdollista. Olimmehan 
valinneet Suomen presidentiksi miehen, joka oli
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joukossamme viisain, kokenein ja maltillisin. 
Niinkuin muinaissuomalainen tietäjä ainakin 
hän luotti sanan voimaan enemmän kuin mie- 
kan. 

Sanan voimalla hän saikin lapsensa luopu- 
maan tuhmasta tottelemattomuusaikeestaan. 

Ah, kuinka enkelit taivaissa iloitsivat — 
enkelit ja Väinämöinen! 

Iloitsivat he toisestakin asiasta, vaikkei yhtä 
paljon. Siitä nim., että Suomen kansa luopui 
ulkokultaisesta kieltolaistaan, vaikka se samalla 
merkitsi, että kansa ei kestänyt koetusta. Lain 
muodossa koetus olikin tehty liian jyrkäksi. 
Väinämöinen ei ollut semmoista tarkoittanut. 
Hänen ihanteensa oli korkeasti kultivoitu lau- 
lajakansa, kohtuullinen kaikessa. 

Se on vieläkin Väinämöisen ihanne. Eläyty- 
käämme siihen. 

Välistä kysytään, miksi looshielämä Ruusu- 
Ristissä on suljettu ja salainen.   »Se on meidän 
 

jumalanpalvelustamme», vastataan. Mutta miksi 
se on suljettu? Onko Jumalalla siitä iloa? »Ei 
suinkaan, eihän seremoniat ole Jumalaa varten! 
Seremoniat ja juhlallisuudet ovat meitä ihmisiä 
varten. Me saamme oppia ja voimaa niistä. Ne 
ovat pyhiä meille ja meitä varten. Ja niiden 
pyhyys pysyy, kun niitä ei profanoida. Sen- 
tähden ovat suljettuja.» 

Rakkaat Ruusu-Ristin jäsenet, muistakaamme, 
että toukokuussa tänä vuonna suoritetaan toi- 
nen erä vapaaehtoisesta jäsenmaksustamme. 

Nouskoon kesän aurinko kultaisena ja kau- 
niina yli Suomenniemen!   1932:105—106. 

Mölsä, Otto 1908:63, 384, 1914:512, 1915:456, 
1917:392, 1933:266. 

Mölsä,  Evi  1916:239. 
Mömmö, pastori  1916:245. 
Mörne,  Arvid 
Arvid Mörnen runo »Isille» osoittaa runoili- 

jan tajuavan, että ks Hemmer, Jarl 1920:105. 
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Naapuri 
Onni tulee silloin, kun ymmärretään, että 

naapuritkin ovat ihmisiä, että ks onni 1925:257 
—259. 

Naarada 
Naara da  b h a k t i    s u u t r a  s. 
Naarada oli indialainen viisas, joka eli 

kahdennellatoista vuosisadalla. Hänen bhakti- 
suutransa eli hartaiissäkeensä ovat ihmeen kau- 
nista ylistyslaulua jumalalliselle rakkaudelle. 
— — — Indialaisen kustannusliikkeen Ganesh 
& Co., Madras, toimittamasta englantilaisesta 
käännöksestä suom. P. E. 1930:55—59. 

Nadler, professori 1927:324. 
Naiivi 
Tämä tietäjien ja profeettain antama tulevai- 

suuden kuvaus tuntuu vielä meistä nykyajan 
ihmisistä melkein yhtä naiivilta kuin saavutta- 
mattomalta. — — — Naiivi se aika ei ole, vaan 
ylevän henkevä ja älykäs. — — — Pieni esi- 
merkki: maailmansodan loppuaikoina taistele- 
vat kansat ikävöivät rauhaa; ei rauha silloin 
heidän mielestään ollut naiivi eikä kulttuuria 
vastustava; pikemmin se oli heidän silmissään 
ainoa järkevä ja inhimillinen elämänlaatu maan 
päällä. Jolleivät yksilöt ja kansat yhä olisi niin 
epävakaita, horjuvia ja pintapuolisia, saattaisi 
uskoa ja toivoa, että heidän järkeensä vähitel- 
len mahtuisi käsitys sodan ja hävityksen naiivi - 
suudesta ja kulttuuria vastustavasta luonteesta. 
ks politiikka  1929:93—95. 

Naimaton 
Sitäpaitsi tulee yhä enemmän ja enemmän 

ihmisiä olemaan perhesuhteisiin liittymättä, 
tulee olemaan niinkuin me sanoisimme »nai- 
mattomia», mutta heitä ei enää silloin pilkata 
»vanhoiksi piioiksi» ja »vanhoiksi pojiksi», ks 
päämaja 1911:27—32. 

Nainen, naisellinen 
N a i s t e n  o s a s t o    ks L i i t e  

ONKO   NAINEN  HEIKOMPI? 
Onko nainen heikompi miestä, onko mies 

vahvempi, ymmärtäväisempi, lahjakkaampi, 
henkisempi naista? Tähän kysymykseen vas- 
tataan tavallisesti umpimähkään: on. Ja koska 
fyysillinen ihminen on ainoa, mikä tavallisissa 
oloissa tunnetaan, jakaa tuommoinen vastaus 
ihmiskunnan kahteen eri rotuun eli lajiin. 

Nyt kuitenkin tiedämme, että ihminen itses- 
sään on henkinen olento eli sielu ja että fyy- 
sillinen ruumis on ainoastaan ulkonainen verho, 
elämisen väline, johon sielu on pukeutunut 
voidakseen kokea ja kehittyä. Sielun yhtyessä 
ruumiiseen syntyy inhimillinen personallisuus, 
ja sentähden sukupuolisuus, joka oikeastaan on 
 

ruumiillista, tunkee läpi personallisen sielu- 
elämänkin, värittää ja syventää sitä. Hengen 
maailmassa ihmiset kuitenkin ovat sukupuolet- 
tomia eli sukupuolisuuden yläpuolella — »siellä 
ei naida», kuten Jeesus sanoo. 

Jos siis fyysillisillä ihmisillä on erilaiset teh- 
tävät, ominaisuudet, lahjat j.n.e., on tämä ruu- 
miillisuudesta aiheutuvaa, ei itsessään eikä ikui- 
sesti olevaa. Henkisinä olentoina ovat kaikki 
yhdenvertaiset ja yhtä vapaat. Ihmiset ovat 
toistensa v e l j i ä .  

Ja jos katsomme ihmiskunnan ulkonaista 
elämää, huomaamme siinäkin, ettei luonto kan- 
nata eikä suosi toista sukupuolta enemmän kuin 
toista. Kaikki luonnon elämä on vuorottaista, 
vuodenajat vaihtelevat, päivät ja yöt, elämä ja 
kuolema. Samaten huomaamme aikoja histo- 
riassa, jolloin miehinen sukupuoli on toista 
vankempi ja etevämpi, ja toisia aikoja, jolloin 
nainen on johtavassa asemassa. Meidän histo- 
riallinen aikakautemme on parhaasta päästä 
antanut miehen esiintyä herrana, voittajana, 
sortajana, mutta ei nainen silti ole jäänyt täy- 
dellisesti syrjään. Puhumattakaan siitä, että 
nainen on äiti, s.o. miehen kasvattaja, ja ystävä, 
morsian, vaimo, s.o. miehen innostuttaja, on 
meillä historian lehdiltä monta kuuluisaa nimeä, 
joiden kantajat ovat olleet naisia. Vai eikö 
Jeanne d’Arc ollut suuri sotapäällikkö? Eikö 
Charlotte Corday ollut todellinen, vapauden san- 
kari? Eivätkö Englannin Elisabeth ja Venäjän 
Katarina II y.m.m. olleet eteviä hallitsijoita? 
Ja ollaksemme leikillisiä, eikö Eeva ollut Aata- 
mia paljon viisaampi, koska hän ensimäisenä 
tahtoi tietoa ja junialankaltaisuutta? 

Viime vuosikymmeninä on näyttänyt siltä, 
että nyt alkaa taas naisen vuoro esiintyä julki- 
sen elämän näyttämöllä. Ja toivokaamme, että 
hänen vaikutusvaltansa on luova enemmän 
onnea ihmiskunnalle kuin on voinut tehdä mie- 
hen ylivalta. Toivokaamme, että hän säilyttää 
kaikki kauniit ominaisuutensa, lempeytensä, 
kärsivällisyytensä, syvemmän ja älyllisemmän 
tunteellisuutensa, nyt kun hän alkaa astua mie- 
hen jäljissä. Toivokaamme, ettei hän tahdo 
matkia, vaan että hän tahtoo1 luoda uutta! Että 
hänestä tulisi se esimerkki, johon sopusointui- 
seen täydellisyyteen pyrkivä ihminen saa kat- 
soa! 

Ja merkillisen paljon hän jo on saanut 
aikaan. Kirjallisuuden alalla hän on esiintynyt 
Georges Sandina, M:mme de Staelina, George 
Elliotina, A. M. Lenngrenina, Fredrika Bre- 
merinä, Harriet Beecher-Stowena, Bertha v. 
Suttnerina, Selma Lagerlöfina, mainitaksemme 
joukosta muutamia. Laulun alalla ovat kuului- 
simmat    olleet    naisia,    näyttämöllä    samaten.



Nainen, naisellinen — 349 — Nainen, naisellinen 
 
Suurimman tieteellisen keksinnön on meidän 
päivinämme tehnyt nainen — M:me Curie. Ja 
kuka on puhujana voittanut Annie Besantin tai 
Louise Michelin? 

Kaikista huomattavin ajanmerkki on mieles- 
tämme kuitenkin se seikka, että teosofisen 
liikkeen eturivissä on ollut ja on nainen: Helena 
Petrovna Blavatsky ja Annie Besant, kumpikin 
edustaen sitä henkistä tietomäärää, mikä teoso- 
fisella seuralla on tarjottavana maailmalle. 
Tämä muistuttaa aivan niitä vanhoja aikoja, 
jolloin nainen täydessä vapaudessa pyrki henki- 
seen kehitykseen ja joista hindulainen joogi 
Svami Vivekananda lausui seuraavat sanat 
Chicagon uskontokongressissa: »Näiden henkis- 
ten ja siveellisten lakien keksijöitä kutsuvat 
hindulaiset risheiksi, joita me kunnioi- 
tamme täydellisinä olentoina, ja minä mainitsen 
ilolla teille, kuulijani, että monet parhaimmat 
niistä olivat naisia». 

Ei ole ollenkaan syytä epäillä naisen henkisiä 
kehitysmahdollisuuksia, ei ollenkaan syytä 
valittaa hänen heikkouttaan ja huonommuuttaan. 
Sinä et ole heikompi, nainen, etkä huonompi, 
ellet itse tahdo: nouse, etsi kehitystä, täytä hen- 
kinen velvollisuutesi — ja sinun oikeutesi 
sinulle myönnetään, sillä kaikista sisimmässä 
ihmisessäsi olet samanlainen kuin mies! 1905: 
71—72, 

Tässä »heikko nainen» ks »Harakiri» 1905: 
163—164, 

NAISEN KANNALTA. 

Omantunnon viime numerossa olevassa kirjo- 
tuksessa »Puhtauden ihanne»1) kysyy hra Y. K. 
syytä eli parannusta rauhattomaan ja onnetto- 
maan elämäänsä. Hän kertoo toivottomasta 
taistelustaan ja muun muassa kirjottaa: 
»Vaimonikaan ei enää tahdo alistua himojeni 
tyydyttäjäksi». 

Niin — tähän tahtoisin tehdä kysymyksen 
vaimon kohtalosta. Eikö hänelle löydy mitään 
keinoa silloin, kun tuntee koko1 sielussaan kau- 
histuksen väreitten kuohuvan tuota yhdys- 
elämää ajatellessaan? Kun hän ei tunne vähää- 
kään nautintoa, vaan päinvastoin kärsii siitä — 
eikö hänellä ole muuta keinoa kuin erota 
miehestään, karkaamalla pois, sillä laillista eroa 
hän ei saa »tuon syyn» perusteella, jos miehensä 
siihen ei suostu. 

Olen ajatellut myös toistakin keinoa, nim. 
että mies myöntyisi hakemaan ulkoapäin itsel- 
leen tyydytystä, mutta silloin on onni myöskin 
heiltä ainiaaksi kadonnut. Sitäpaitsi tämä toinen 
keino, nykyisessä yhteiskuntajärjestelmässä, on 
vain itseä helpottava ja pahennusta aikaansaava 
pyyde. 

Minusta näyttää tällaisen puhtauden ihannetta 
kohden pyrkivän vaimon kohtalo vieläkin 
vaikeammalta kuin siihen pyrkivän miehen. 
Pyytäisin saada ajatuksilleni selvitystä. 

Kunnioittaen: 
Anni R. 

1)   [*ks puhtaus 1906:224—228.] 

Arvoisa rouva. 
Puhtauden ihannetta kohden pyrkiessään 

ihmistä kohtaa tiellä kahdenlaiset esteet. Toiset 
ovat sisällisiä, toiset ulkonaisia. Sisällisinä 
esteinä ovat ihmisen omat himot, halut ja aja- 
tukset, ulkonaisina esteinä olosuhteet ja toiset 
ihmiset, jotka eivät kulje puhtauden tietä. 
Molemmat nämä esteet ovat salapukuisia autta- 
jia. Ihmisen himot ja ajatukset tekevät hänestä 
mahtavan hallitsijan, kun hän on ne voittanut. 
»Suurin voittaja ei ole se, joka taistelussa 
voittaa ulkonaisia vihollisia, vaan suurin 
voittaja on se, joka oman itsensä voittaa.» 
Ihmisen lähimäiset taas, jotka häntä vastustavat 
ja ehkäisevät, opettavat häntä rakastamaan, 
ymmärtämään muita, unohtamaan itsensä ja 
uhrautumaan. Ja ulkonaiset olosuhteet, jotka 
vaikeuttavat hänen pyrkimyksiään, kasvattavat 
hänessä kärsivällisyyttä, tarmoa, lujuutta ja 
uskollisuutta ihanteelle. Usein kaikki nämä 
esteet kohtaavat häntä yhtaikaa, välistä ilmesty- 
vät ulkonaiset silloin, kun sisällliset ovat johon- 
kin määrin voitetut. 

Naisen asema on epäilemättä pitkinä aikoina 
ollut sorretun asema. Vaimo on ollut miehensä 
käskynalaisena holhottina, omaisuutena. Tätä 
häpeää on viime aikoina alettu ymmärtää, ja 
kauan ei enää saata kestää, ennenkuin naiset 
ovat taistelleet itsellensä heille tulevan vapau- 
den. Ovathan olot jo paljon valoisammat kuin 
50 vuotta sitten! Ja mitä erityisesti Suomeen 
tulee, onhan naisilla nyt äänioikeus: valvokoot 
asioitaan käsi kädessä kaikkien jalosti 
ajattelevien miesten kanssa. Paljon on tehty 
työtä naisten herättämiseksi. Meillä Suomessa 
he ovat tilaisuudessa näyttämään tämän herätys- 
työn tuloksia. Ja tuskin löytynee miestä, joka 
ei kunnioittaisi ihmisarvonsa tuntevaa naista. 

Aviollisen ja sukupuolielämän alalla kaivataan 
muutoksia. Kasvatuksessa on opetettava lap- 
sille, mitä sukupuolielämä on ja että molemmin- 
puolinen rakkaus on ainoa, joka pyhittää avio- 
liiton. Yhteiskunnalliset olot on muutettava 
semmoisiksi, että avioliittoa ei koskaan tarvitse 
solmia muista syistä kuin rakkaudesta. Häpeäl- 
lisenä ja välttämättä purettavana on pidettävä 
semmoista yhdyselämää, jossa ei sovinto, ilo ja 
lempi vallitse. 

Parannuksia on tietysti helpompi ehdottaa 
kuin saada aikaan. Mutta jos päämaali on 
johonkin määrin selvä, on tie edessä. Ja luon- 
nollista kehitystietä on aina turvallisinta kulkea. 
On kyllä luonteita, jotka tulevat sitä kärsi- 
mättömämmiksi, kuta selvemmin ihanne näkyy. 
Ja on kärsimyksiä, on marttyriuden lajeja, joita 
on miltei mahdoton kestää. Elämässä on sen- 
tähden aina traagillisiakin kohtauksia, joissa 
äkkiä katkaistaan luonnollisen kehityksen lanka 
ja aletaan kulku uuteen suuntaan. Mutta 
parannuksia, jotka ovat kaikille pysyväisesti 
avuksi, saavutetaan ainoastaan kehityksen 
kautta. 

Kunnioittaen: 
P. E.    1906:243—244, 
naisellisen puhdas ks tahto    1907:67 muist, 
Kys. Miksikä n.s. intuitiivisten lahjain 

ominaisuus on naisissa niin huomattavana, kun
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teosofia opettaa, että alkuaan ihmisen henki on 
yksi ja sama, ilman sukupuolta. Johtuuko 
miesten intuitiivisten lahjain puute siitä, että 
käyttävät nautintoaineita, useitakin ihan itse- 
oikeutettuina? 

Vast. Kaikkien kykyjen ilmennys fyysilli- 
sessä elämässä riippuu fyysillisestä ruumiista. 
Alkoholin y.m. käyttäminen turmelee kyllä 
intuitsionia, mutta eivät läheskään kaikki miehet 
käytä sellaisia nautintoaineita. Että naisilla on 
voimakkaampi eli paremmin sanottu herkempi 
intuitsioni, riippuu heidän fyysillisen ruumiinsa 
yleisestä laadusta. Naisen koko elimistö on hie- 
nommin rakennettu, sen on helpompi vastaan- 
ottaa  astralisia vaikutuksia.    1910:75—76, 

A. B. ei tarkota, että mies olisi henkisempi 
naista, vaan ks A. B.    1910:283, 

miesten ja naistenkin välillä pitää olla 
ystävyyssuhteita, ks Rakkauden salaisuus 1911: 
217—219, 

olemassaolon — — — naiselliset voimat,    ks 
Mooses    1912:497, 

Suomen naiset, ettekö voisi liittyä yhteen 
suureksi yksimieliseksi liitoksi kansamme 
kohottamiseksi? 

Suomen miehet eivät näy siihen kykenevän. 
He aina jakautuvat puolueisiin ja riitelevät kes- 
kenään. He eivät keksi yhteistä elämän- 
ohjelmaa, valtiollista ja yhteiskunnallista 
toimintaohjelmaa, joka katsoisi kaikkien kansa- 
laisten parasta. Heillä on aina omat puolueelli- 
set näkökantansa asioista. Heidän järkensä ei 
ole niin valistunut, että he näkisivät omien 
puoluepyyteittensä ulkopuolelle, heidän sydä- 
mensä ei ole niin lämmin, että he jaksaisivat 
rakastaa koko1 kansaa ja kaikkia sen yksilöitä. 

Mutta eikö teidän, naisten, laita ole toinen? 
Totta on, että te toistaiseksi matkitte miehiä 

ja kuljette heidän jäljissään. Totta on, että te 
otatte osaa miesten puolueriitoihin ja ehkä usein 
olette kiihkoisenipia kuin miehet. Totta on, 
ettette vielä ole uskaltaneet omin päin ajatella, 
omin päin toimia, täydellisesti itseenne luottaa. 
Mutta en silti usko, ettette kykenisi olemaan 
itsenäisiä. Päinvastoin uskon, että teidän jär- 
kenne voisi valistua niin kirkkaaksi, ettei se 
riitoja kaipaisi, jos vain annatte äidillisen sydä- 
menne täyttää teidät rakkaudella kaikkia koh- 
taan. 

Teidän asemanne Suomessa on onnellinen. 
Ajatelkaa, kuinka paljon Englannin naiset tällä 
hetkellä taistelevat, kuinka suuresti he uhrautu- 
vat ja kieltävät oman naisellisuutensa voittaak- 
seen itselleen sen äänioikeuden, jonka te olette 
lahjaksi saaneet. 

Niin, te olette sen — äänioikeuden — lahjaksi 
saaneet, koska ette vielä osaa sitä täydellisesti 
käyttää. Jos olisitte kyllin kauan taistelleet sen 
puolesta ja ikävöineet sitä, silloin olisitte heti 
tienneet mitä tehdä, kun sen saitte. Nyt tuntuu 
vain, kuin Suomeen äkkiä olisi tullut kaksi ker- 
taa enemmän miehiä kuin ennen. Naisten 
äidillinen, vakava ja ihanteellinen voima ei 
vielä näy. 

Sillä minusta ainakin tuntuu, että jos te 
olisitte itsetietoisia naisia, jotka ette tahtoisi 
tuhlata voimianne miesten pikkumaisiin puolue- 
 

riitoihin, vaan tahtoisitte puolueettomasti työs- 
kennellä Suomen kansan hyväksi, silloin te 
muodostaisitte suuren koko’ maata käsittävän 
liiton, johon kaikki naiset kuuluisivat, jonka 
valtiollinen ja yhteiskunnallinen ohjelma tar- 
kottaisi kaikkien kansalaisten parasta poikkeuk- 
setta ja jonka periaatteet olisivat veljellisempiä 
ja vakavampia, suvaitsevampia ja oikeudelli- 
sempia kuin minkään puolueen. Semmoisen 
liiton muodostaisitte ja omaa ohjelmaanne te 
toteuttaisitte, välittämättä miesten pilkasta ja 
naurusta. 

Me elämme näet nyt semmoisen ajan kynnyk- 
sellä, jolloin naisten täytyy astua näkyviin elä- 
män näyttämöllä, että heidänkin kykynsä koe- 
teltaisiin. Tuleva sivistys on käyvä naisen 
merkissä. Tähän saakka on oloja koetettu jär- 
jestää kylmän miehisen järjen mukaan, nyt on 
naisen sydän luova lämpöä paljaan ymmärryk- 
sen kylmyyteen, joten järki kirkastuisi todelli- 
seen inhimilliseen viisauteen. Nykyisiä yhteis- 
kuntia on verrattu taistelutantereihin, joissa 
kaikki sotivat kaikkia vastaan ja joissa ihmiset 
kasvavat pedoiksi. Kuinka toisenlaiseksi yhteis- 
kunnan täytyy muodostua tulevassa sivistyk- 
sessä! Silloin sitä täytyy voida verrata kotiin, 
jossa vallitsee äidillisen huolenpidon henki, 
jonka jäsenet koettavat auttaa toisiaan ja jossa 
lapset kasvavat rakastaviksi ja jalomielisiksi 
ihmisiksi. Ja kuka antaa kodille hengen ellei 
nainen, ellei äiti? Äidit, naiset tulevat sentähden 
ottamaan ohjakset käsiinsä uuden sivistyksen 
yhteiskunnissa —ei sillä tavalla, että naiset 
täyttäisivät valtioiden virastohuoneita ja mie- 
het istuisivat kotona lasten kanssa, vaan sillä 
tavalla, että naiset valvovat, että äidillinen 
henki vallitsee yhteiskuntaoloissa ja valtiolli- 
sissa suhteissa. Sukupuolet ovat yhdenvertai- 
sia ja virkoja ja toimia hoitavat kyvykkäät 
ihmiset sukupuolesta riippumatta kuten nytkin 
jo on laita. 

Tätä tulevaisuutta on valmistettava, sen edestä 
on työtä tehtävä. Te Suomen naiset, ettekö te 
voisi herätä tämän tulevaisuuden ymmärtämi- 
seen, ettekö te voisi ryhtyä sen sivistyksen 
tuloa jouduttamaan? Suomea on pilkattu edellä- 
kävijämaaksi, mutta eikö pilkka voisi muuttua 
tunnustukseksi? Miksei meidän maamme voisi 
esimerkkiä näyttää yhtä hyvin kuin joku toinen? 
Eikö pienen kansan ole helpompi viitottaa tietä 
kuin suuren ja mahtavan? Tässähän ei ole kysy- 
myksessä voiman näyttämistä ulospäin, vaan 
sisäinen puhdistus, sisäinen mielenmuutos. 
Sanottiinhan ennen kristinuskon uudesta elä- 
mästä, että se oli pieniä ja sorrettuja varten, 
orjia ja kerjäläisiä varten ennen kaikkia. Niin 
on uuden ajan evankeliumikin pieniä ja mität- 
tömiä kansoja varten yhtä paljon ja ehkä enem- 
mänkin kuin suuria ja mahtavia. Suomelle tar- 
jotaan harvinainen tilaisuus. Kohtalo on sille 
tietä viitannut ja tulee vielä viittaamaan. 
Emmekö voisi ottaa kohtalon viittauksesta vaa- 
ria ja käyttää tilaisuutta hyväksemme? 

Herätkää, te Suomen äidit, ja herättäkää 
toisianne! Teidän ponnistuksistanne, teidän 
uhrautuvaisuudestanne, teidän itsetietoisuudes- 
tanne riippuu etupäässä kansamme tulevaisuus. 
Ja joskin saisitte alussa vastustusta osaksenne
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miesten puolelta, veisi jalo motivinne ja rau- 
hallinen omatuntonne lopullisesti voiton kaikista 
vastustajistanne.    1913:265—267, 

Kirjotukseni elokuun Tietäjässä1) Suomen 
naisille näkyy siellä täällä herättäneen vasta- 
kaikua myötätuntoisissa sydämissä. — Niinpä 
tohtori Maikki Friberg kirjottaa Naisten Äänessä 
(uutisen alku- ja loppusanat): 

»Tietäjässä, teosofisen liikkeen äänenkannat- 
tajassa, on toimittajan kirjottama, huomiota 
herättävä vetoaminen Suomen naisiin . . . 
Naisten Ääni, joka aina on ollut sillä kannalla, 
että puolueriidat ovat sivistyksemme suurin 
vaara ja kansalaisten siveellisen tason alentami- 
nen, iloitsee siitä, että tällaisia kehotuksia 
maamme naisille lausutaan.» 

Matti Kurikka kirjottaa New-Yorkin Uutisissa 
syyskuun 13 p:nä: 

» T e o s o f i a  ja n a i s e t »  Joskin minä 
olen silloin tällöin havainnut Suomen teosofisen 
liikkeen johdossa taipumusta kaavamaiseen 
oikeaoppisuuteen, täytyy minun rehellisesti 
tunnustaa, ettei Suomen T. S:n johtaja suinkaan 
virallisesti tunnusta eikä kannata totuuden 
etsinnän häiritsemistä millään kaavamaisuu- 
della. Siitä syystä on aivan luonnollista, että 
kaikki, mitä saamme Suomen teosofien äänen- 
kannattajassa, »Tietäjässä», lukea on yleensä 
sopusoinnussa meidän lehtemme laajan ohjel- 
man kanssa. Tässä suhteessa on minulla nyt 
mainittava tuoreimpana esimerkkinä toimittaja 
Pekka Ervastin kirjoitus viimeksi tänne saapu- 
neessa »Tietäjässä». Hän näet siinä kääntyy 
voimakkaasti Suomen naisten puoleen ja 
kehottaa naisia kaikista puolueista ojentamaan 
toisilleen sisaruuden käden ja muodostamaan 
yli noitten riidellä nahistavain puolue-pukarien 
päitten yleisen Suomen naisten liiton. 

(Seuraa muutamia otteita.) 
Nämä otteet riittäkööt osottamaan, että Pekka 

Ervast naisasiassakin on meidän liittolaisemme; 
hän vetoaa naisiin ja naisominaisuuksiin yhteis- 
kunnallisessa kehityksessä pois nykyisestä mies- 
ten rakentamasta huijausjärjestelmästä aivan 
samalla tavalla kuten me olemme jo vuosikausia 
vedonneet. Minun on siis sangen hauska todeta 
tämä sopusointuisuus meidän ja heidän välil- 
lään.» 

Voin vielä lisäksi mainita, että kirjotukseni 
johdosta on ainakin kahdessa paikassa teosofi- 
naisia liittynyt yhteen ryhmiin, jotka säännölli- 
sesti kokoontuvat yksimielisesti mietiskelemään 
ja keskustelemaan naisen tehtävistä ja tulevasta 
sivistyksestä.    1913:365—366, 

Kuten mainitsin viime Tietäjässä, ovat muu- 
tamat teosofinaiset elokuun Tietäjässä olleiden 
kehotussanojen innostamina liittyneet ryhmiksi, 
jotka säännöllisesti kokoontuvat naisen asemaa 
ja tehtäviä pohtiakseen. Tärkeimpänä kohtana 
näissä kokouksissa on ehkä yhteinen mietiskely. 
Sitäpaitsi jokainen kotonaan määrättynä päivän 
hetkenä mietiskelee sovittua meditatsioni- 
aihetta. Ne jotka ovat minulle tästä kertoneet, 
ovat samalla vakuuttaneet, että kokoukset ovat 
olleet sekä mieltäkiinnittäviä että mieltäylentä- 
 

1)  [*ks edell art] 
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viä ja että mietiskellessä ihmeellinen voima 
tuntuu »olevan takana». Koska olisi suotavaa, 
että maaseudullakin naiset ottaisivat osaa tähän 
työhön tulevien aikojen valmistamiseksi, anne- 
taan ilomielin täältäpäin kirjeellisiä opastuksia 
halukkaille. Nämä voivat kääntyä joko rouva 
Laine Helle’n puoleen (osote: Bulevardi 7, 
Helsinki), tahi rouva Ida Heliö’n puoleen (osote 
Äggelby).     1913:423—424, 

»naisellisen prinsiipin» merkissä. — — — 
Tietäjän »Naisten osasto» käy tästedes »Marja- 
tan renkaan» nimellä,  ks tätä 1914:258, 

I h a n n e n a’ i n e n. ks Marjatan rengas. 
1914:411—412, 

N a i s t e n  y h t e i s t u n n e .  Muuan ranska- 
lainen nainen, joka hoiti saksalaista upseeria, 
lähetti kirjeessä tämän morsiamelle seuraavan 
tervehdyksen: »Me naiset olemme kaikki sisaria 
yli maailman. Ole vakuutettu siitä, että minä 
hoidan sulhastasi ikäänkuin itse olisit hoita- 
massa, ja luotan siihen, että jos minun sulhaseni 
olisi sinulla hoidettavana-, hän saisi saman 
kohtalon.» 

Jospa tämä ihmiskunnan povessa uinuva 
yhteistunne valveutuisi ja tulisi toimivaksi, 
kävisivät sen kautta kaikki veri-sodat mahdot- 
tomiksi.    1914:415, 

T e o s o f i n e n ,  N a i s l i i t t o .  Helsinkiläi- 
nen ryhmä on alkanut säännölliset kokouksensa, 
jotka jatkuvat joka toinen tiistai klo 7 toistai- 
seksi toverien kodeissa, koska ei ole vielä varoja 
vuokrata huonetta. Toivomme ryhmän kokouk- 
siin runsasta osanottoa, että voisimme järjestää 
varsinaisen kokoushuoneen. Ne teosofian innos- 
tamat naiset, jotka haluaisivat käydä naisliiton 
kokouksissa, saavat lähempiä tietoja ryhmän 
puheenjohtajalta M i i n a  H i r v o s e l t a ,  
Eerikinkatu 39.    — 1915:360, 

»Missä viivytte, naiset?» ks P. E. XII Mitä 
opimme sodasta ja vallankumouksesta    1917:388, 

nainen, jonka älyn terävyyden ja nerokkuuden 
kanssa tuskin yksikään mies kykeni kilpaile- 
maan,    ks H. P. B.    1919:297—298, 

N a i s l i i t o n      H e l s i n g i n      o s a s t o l l a  
oli ylimääräinen  kokous  tiistaina  t.k.   11  p:nä’ 
klo 6 ip. »Naisten Äänen» toimistossa.      Pekka 
Ervast piti pyynnöstä esitelmän Dantesta.   1921: 
511, 

rohkea nainen  — — — tuo merkillinen nainen, 
madame H. P. Blavatsky ks Teosofian joulu- 
sanoma    1925:369—374, 

Kys. Paavali sanoo, että naisella ei ole osaa 
autuuteen, muuten kuin lapsien synnyttämisen 
kautta.   Mitä hän sillä tarkoittaa? 

Vast. Paavali arvatenkin puhuu vertaus- 
kuvallisesti. Nainen tarkoittaa ihmisen sielua, 
joka ei todellakaan tule autuaaksi muuten kuin 
siten, että se ensin puhdistuu Evasta Mariaksi ja 
sitten synnyttää Kristuslapsen, jossa yksin on 
henki ja ikuinen elämä.    1926:303, 

ks murroskausi    1927:218, 
profeetta naisen hahmossa, ks joulu 1927:377 

—379, 
Naiset kehräsivät ks Iltapuhteella   1929:16—17, 
Kauhuksemme saamme   lukea   naisten sorre-
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tusta asemasta ja uskomattomista kärsimyksistä, 
jotka ks May o, K.   1930:53—54, 

Hän [*H. P. B.] pettyi, sillä vapaamuurarit 
eivät voineet kuunnella, mitä naisella oli 
sanottavana,   ks H. P. B.    1931:2—5, 

vaativat sielua, vieläpä älyäkin siltä naiselta, 
joka ks ilo 1931:7, 

Viime vuosisadan loppupuolella syntyi kuiten- 
kin Ranskassa n.s. yhteisvapaamuurarius, johon 
naisetkin pääsevät jäseniksi, ks R-R   1933:109. 

»Naisten Ääni»    aikakauslehti 
ks nainen 1913:365, 
ks P. E. XII Mitä opimme sodasta ja vallan- 

kumouksesta?    1917:388, 
Syyskuun lopulla lähetti pirteästi toimitettu 

»Naisten ääni» kiertokyselyn muutamille kansa- 
laisille, luvaten palstoillaan julkaista saamansa 
vastaukset. Kysymys kuului: »mitä maamme 
nykyaikana eniten kaipaa?» Tähän vastasin 
seuraavalla tavalla, ja julkaistiin vastaukseni 
»Naisten äänessä» lokakuun 13 p:nä. ks Suomi 
1917:449—151, 

ks Weissenberg, Ester    1921:396, 511, 
Naisten Ääni kunnioitti H. P. B:n muistoa 

asiallisella ja valaisevalla kirjoituksella ja 
kuvalla.    1931:248, 

N a i s t e n  ääni, elokuun 1 p:n numero, 
sisältää m.m. Annikki Reijosen kirjoituksen 
»Vapaamuurarius ja nainen».    1932:199—200. 

Napoleon 
ks vallankumous   1915:146—149, 
Napoleon ja ranskalaiset ihailivat Cagliostroa 

ks tätä   1916:13—14, 
että Kristus ei ole mikään Napoleon, joka 

uljaana johtaa sotajoukkoja, ks Kristinusko ja 
maailmanrauha    1927:387—394, 

1928:310, 356,    1929:13, 
Napoleon lupasi Suomen Aleksanteri I:lle ks 

Janson, Ture   1929:19—20, 
ks Kielmansegge, kreivitär    1929:75. 

Narayaniah, J.   1913:50. 
Narkaus, Jaakko    1931:206—207. 
Natalis Solis  Invicti,  »voittamattoman aurin- 
gon syntymä»   ks Joulu 1906:274, 

ks art Joulusymboliikkaa    1911:356—361. 
Natsionalismi 
ks sota   1917:198—201. 
Naukkarinen, J.   1908:63. 
Naukler, E.    1910:175. 
Naukler, Henning    1922:32. 
Nauru 
Vähällä oli, etten purskahtanut nauramaan. 

Sisässäni nauroin ja tulin niin hyvälle tuulelle 
ks Humu, Martti 1915:315—316, 

Tahtoisin itkeä — ja voi surkeutta, samalla 
tahtoisin nauraa,   ks Mea culpa   1922:258—264, 

politikoitsija, joka osaa avata ihmisten silmät 
ja saada naurajat puolelleen?   ks sota   1924:51, 

Materialismi nauraa [*taikauskon] selityksille, 
mutta kieltää samalla tosiasiatkin, ks Ilta- 
puhteella    1929:16. 

Nautinto 
irtaantuu paljaasta aistillisesta nautinnosta ks 

Sukupuoliasia teosofian valossa 1906:16—17, 
nautinnon ks huvit   1906:230, 

ks Nuorison elämänilo’ 1906:243, Naisen 
kannalta    1906:243—244, 

nautinnonhimona, joka leikkaa hänen sielul- 
taan siivet  — — — kauneus nautinnonhimoksi 
— — — mustan puolella houkuttelee valta   ja 
n a u t i n t o .  — — — nautinnon- ja vallan- 
himo ovat juuri ne kaksi tummaa varjoa, jotka 
ks Kaita tie    1907:56—61, 

maailma ei ole — — — nautintojen ilopaikka 
ks veri   1907:140, 

nautintojen ja kärsimysten koulun ks astraali 
1907:182, mielisairaus 1907:184, 

ei tavottele — — — nautintoa taivaan saleissa 
ks Usko ja teot   1908:130—135, 

nautintoaineita, ks nainen 1910:76, 
käärmeen joka ilon ja nautinnon ruusun alta 

ks tunne 1911:183, luku   1912:47, 
Useimmille tämä näky on suurinta nautintoa. 

— — —  Täynnä   nautinnonhimoista   julmuutta 
— — —  Ne jotka nauttivat marttyyrin tuskista, 
saavat nyt itse toivottomina huutaa ja valittaa 
ks Titanic    1912:203—304, 

H. P. B:n »Salainen Oppi» — — — on vallan 
mieltäkiinnittävä kirja, ja jos lukija on vähänkin 
maltillinen ja ennakkoluuloton, niin hän var- 
maan voi sekä nauttia että hyötyä siitä, ks 
Salaisen Opin »maailmansynty»    1914:52—59, 

teatterissa — — —   olen   — — — nauttinut 
— — — Olin äskettäin katsomassa Strindbergin 
»Pääsiäistä» enkä voi sanoin kuvailla, mikä 
älyllishenkinen nautinto teosofisella katsojalla 
on tuosta ihmeellisestä kappaleesta, ks näyt- 
tämötaide   1915:149—151, 

Jos tahdomme nauttia ja iloita, niin samalla 
tahdomme sitä surua ja tuskaa, joka seuraa iloa. 
ks Kaita tie   1916:154, 

vanhan ystäväni Mr. Dunlopin kirjan lukemi- 
nen hankki minullekin nautintorikkaan hetken, 
ks Dunlop    1916:196, 

Tämän kirjan olen lukenut todellisella nautin- 
nolla, ks J. R. H.: Sisäisen opettajan seurassa 
1916:383, 

Ei yksikään ajatteleva ihminen lue tätä 
Londonin kirjaa ilman henkistä nautintoa ja 
tyydytystä,   ks London, Jack   1917:99, 

»Minä tahdon nauttia», se [*kansa] huudahti, 
»nauttia kodin yhteisestä hyvästä!» Ja se heit- 
täytyi nauttimaan. — — — Kuinka toisenlainen 
on veljeyden todellisuus! Siinä ei ollut kysy- 
mystäkään nauttimisesta. — — —     Työ    ensin, 
sitten vasta nautinto,   ks veljeys   1918:228, 

Työ oli hänen suurin nautintonsa, ks V. H. V. 
1919:101—102, 

En puhu ohimenevästä nautinnosta, vaan 
pysyvästä ilosta ja onnesta, ks yhteiskunta 1919: 
259—260’, 

Hänen rakkautensa pyhittää ilon ja nautinnon 
hetket   ks kehitys   1920:101, 

Rakkautta opettamaan ei riitä paljas nautinto, 
ks sukupuoliasia   1920:150—154, 

jos se vain etsii aistillisia nautintoja ks R-R 
1921:21—22, 

Ja vaikka ihmiset koettavat huumata itseään 
huveilla ja nautinnoilla, tietävät kaikki, että 
taustassa irvistää ainainen leipähuoli, ks 
ennustus   1921:326—327, 

ks R-R   1924:328, 
Nautintorikkaan hetken tarjosi minulle tämä 
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Hannulan uusi kirja, ks J. R. H.: Isä Aabraham 
1925:254—255, 

kuinka monta viehättävää nautinnon näkyä! 
ks teosofia   1926:6—10, 

Erikoinen nautinto on minulle painattaa tässä 
numerossa eräs kirje, jonka olen varustanut 
otsikolla »Materialismi vaiko teosofia». ks 
materialismi    1926:38, 

Kuinka paljon elinvoimaa kuluttaakaan ihmi- 
nen turhiin touhuilun ja aistillisiin nautintoihin! 
ks elinvoima   1926:270, 

Cervantesin roimaani on yhtäkaikki niitä 
kirjoja, joita voi lukea nautinnokseen ja hyö- 
dykseen missä iässä tahansa, ks Cervantes 
1927:324, 

Luin hänen kirjeensä »Materialismi — — — 
mitä suurimmalla nautinnolla, ks materialismi 
1927:325—327, 

Kirjan lukee helposti ja monessa kohden 
älylliseksi nautinnokseen, mutta ks Söderberg, 
Hjalmar    1929:18, 

tahdon erikoisesti huomauttaa kolmesta teok- 
sesta, joiden lukeminen on tuottanut minulle 
sanomatonta nautintoa, ks memoaarikirjallisuus 
1930:53, 

Tuulesi ja tunnelmasi eivät siis ole sinulle 
haitaksi. Mutta varo, ettet antaudu niihin 
nauttiaksesi.    ks alakuloisuus    1930:302, 

Nautin sanomattomasti, kun joku älykkäästi 
kapinoi. Nimittäin joku, joka ei ks älykkyys 
1930:328—329, 

Emme etsi nautintoja ks kieltolaki 1931:74— 
77, 

verraton nautinto   ks Mestarikirjeet 1933:2, 
Kesäkursseilla — — — työ    oli    todellista 

nautintoa,   ks uskonpuhdistus    1933:199—200, 
Miksi eivät siis lapset nauttisi viisauden 

mannaa?   ks lapsi   1934:183. 
Nazari 
vanhan testamentin viimeinen todellinen 

n a z a r i    ks veri   1925:50—51. 
Nebukadnetsar   ks jumala    1914:191. 
Neekeri 
ks Landtman, G.   1906:91, kansa 1906:230, 
Mitä n e e k e r i t  u s k o v a t  [*Artikkelin 

johdosta P. E:n huomautus] On syytä muistut- 
taa, että nykyaikana ovat tekijän johtopäätökset 
ja kokemukset yleisesti tunnustetut oikeiksi. 
Niinpä yliopistomme jumaluusopillisissa teksti- 
kirjoissakin myönnetään se tosiasia, että kaik- 
kein alkuperäisimmätkin kansat Afrikassa, 
Australiassa ja Aasiassa uskovat ja ovat usko- 
neet yhteen ainoaan korkeimpaan Jumalaan, 
joka on tehnyt taivaan ja maan ja kaikki olen- 
not. Samalla myönnetään, että vanha käsitys 
fetishismistä on täydellisesti epäoikeutettu ja 
erehtynyt. Kts. Paul Wurm, H a n d b u c h  der 
R e l i g i o n s g e s c h i c h t e .  Toim. muist. 
1915:112 muist., 

Kuka enää sanoisi, että neekeri on kauppa- 
tavara ks vallankumous 1915:148—149, 

Hän pääseekin neekerein ystäväksi ks Sea- 
brook, W. B. 1930:54, 

näytelmä »Jumalan vihreät niityt» — — — 
kuvaa kristittyjen neekerein käsitystä vanhasta 
testamentista, toisin sanoen Jumalasta ja tai- 
vaasta ks Aaltonen, Väinö 1933:3—4, 

Eräs ihmistyyppi, joka minua erikoisesti miel- 
lyttää, ovat neekerit. Niitä on kaikkialla. Var- 
sinkin vanhemmilla yksilöillä on katseessaan 
jotakin niin surun voittoista ja apuapyytävää, 
ettei tiedä, mitä tahtoisi heidän hyväkseen 
tehdä. Olen lukenut ja kuullut, että neekeri on 
palvelijana nöyrä ja uskollinen kuin koira, joka 
isäntäänsä on kiintynyt. He ovat herkkiä huo- 
maamaan, jos katselee heitä myötätunnolla. Sil- 
loin heidän silmänsä kirkastuvat kiitollisesta 
ilosta ja kasvot vetäytyvät lapselliseen hymyyn. 
1934:6—7. 

Neeti, neeti, ei niin eikä näin. 1932:140. 
Negatiivinen,  negatiivis-passiivinen 
asketismin negativiseksi puoleksi, ks Kaita tie 

1907:61, 
teosofisen maailmankatsomuksen — — — 

Negativinen puoli ks kustannustyö 1907:83, 
ks Mooses 1912:497, 
T. S :11a on kolme ohjelmapykälää — — — 

ensimäinen on negatiivis-passiivinen ja ilmai- 
see ks teosofia art T. S. ja veljeysaate 1916:316 
—318, 

ks teosofia art T. S:n työ ja tarkotus 1916:344 
—348, 

ks teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja 
T.  S.  1916:388—391, 

T. S:n veljeyspykälän negatiivisesta luonnosta 
ks veljeys 1916:435—436, 

Mutta sillä [*»puheella»] on negatiivinen 
puoli ja se on kuunteleminen, ks kuolema 1930: 
131, 

Käytin huomiota herättävää nimeä »passiivi- 
nen»  ja   »negatiivinen»   ensimäisestä pykälästä, 
mutta — — — edustinkin H. P. B:n kantaa, ks 
H. P. B. 1930:327, 

negatiivisista johtopäätöksistä ks älykkyys 
1930:328—329. 

Neitsyt, neitseellinen 
neitsyestä syntynyt ks Joulu 1906:274—275, 
neitsyellisen puhtaaksi, ks tahto 1907:67 muist, 
Kys. Raamatussa sanotaan Marian tulleen 

raskaaksi pyhästä hengestä ja Jeesuksen synty- 
neen ilman fyysillistä isää. Kuinka tämä on teo- 
sofisesti ymmärrettävissä? 

Vast. Samalla tavalla kerrotaan muissa 
uskonnoissa niiden perustajista. Kaikkien äidit 
olivat neitsyeltä ja lapsi syntyi yliluonnollisella 
tavalla: Buddhan äiti Maaja, Krishnan äiti 
Deevaki, egyptiläisen Horus-Osiriksen äiti Isis- 
Neith, babylonilaisen Tammuz’in äiti Istar, 
meksikolaisen Quetzalcoatlin äiti Chimalma, 
Zoroasterin äiti — kaikki olivat koskemattomia 
neitsyeitä. Kuinka tämä nyt on ymmärrettävä? 
Ovatko Jeesus, Buddha, Krishna, Zoroaster 
j.n.e, todella syntyneet yliluonnollisella tavalla? 
Vai ovatko nämä kertomukset kauniita legen- 
doja, joilla kansat ovat tahtoneet erikoisesti 
kunnioittaa suurimpia ja jaloimpia miehiään? 
Fyysillisesti katsoen ne epäilemättä ovat legen- 
doja. Miksei näillä »Jumalanpojilla» olisi ollut 
fyysillistä isää niinkuin muilla ihmisillä? Mitä 
»jumalatonta» tai »saastaista» siinä olisi? Olisi- 
vathan he, jos olisivat tahtoneet, voineet luoda 
itselleen oman »harharuumiin» (maajaaviruupa) 
tarvitsematta kenenkään apua, mutta kun ker-
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ran tänne syntyivät tavalliseen fyysilliseen 
ruumiiseen, niin tämä ruumis varmasti luotiin 
»luonnollisella» tavalla. Henkisesti katsoen taas 
yllämainitut legendat osottautuvat syväsisältöi- 
siksi tosiasiain esityksiksi. Jumalanpojan elämä- 
kerta on nimittäin mystillisesti ymmärrettynä 
samalla sielutieteellinen selonteko ihmisen 
salaisesta henkisestä kehityksestä. Jeesus, 
Buddha tai muu nimitys tarkottaa silloin ihmi- 
sen henkistä minää (»Kristus meissä») ja kerto- 
mus heidän yliluonnollisesta syntymästään mer- 
kitsee, että ihmisen henkinen minä »syntyy» eli 
tulee tajuiseksi fyysillisesti vasta silloin, kun 
hänen personallinen sielunsa on »puhdistunut 
neitsyeksi».   1908:250, 

syntyneet neitseestä ks Joulusymboliikkaa 
1911:357—361, 

Samaten kuin Väinämöinen syntyi neitsyt 
Ilmattaresta, samaten Kristus kertomuksen 
mukaan syntyi neitsyt Maariasta ja samalla 
tavalla Buddha syntyi ja muut maailman 
»vapahtajat». [*Ote art Kalevalan luomiskerto- 
mus]   1912:62, 117, 

Olemme kuin neitsyet ks Joulun sanoma 1922: 
297—298, 
viisaiden neitsyein tavalla ks joulu 1926:313, 
Teosofia   on   neitsyt   Sophia,   josta   gnostikot 
puhuivat, ja neitsyt Sophian elämäntehtävä on 
synnyttää Kristus,   ks moraali 1930:93—95. 

Kys. Rosenkreutsiläisessä Maailmankatso- 
muksessa sanotaan sivulla 174, että Saturnus- 
kauden »alkuasteella astuvat neitseelliset hen- 
get ensimäiset askeleensa kohti kehitystä». 
Ovatko he saaneet alkunsa »negatiivisesta 
henkiaineesta, joka yksin oli olemassa aikojen 
aamuna»  (s. 168)?    Mistä tuo henkiaine? 

Vast. »Neitseelliset henget» eli toisin sanoen 
meidän ihmisten monaadit ovat »jumalan- 
poikina» syntyisin Isästä, joka on Absoluutin 
ikuinen ilmenemismahdollisuus, se Sana, joka 
on yhtä Jumalan (Absoluutin) kanssa. Tämä 
Isä eli Isä-Äiti on Henki ja Aine. Hänen »Poi- 
kansa» on ilmennyt henki eli kosmillinen Kris- 
tus, jonka »ruumiin» jumalanpojat muodosta- 
vat. Hänen »Pyhä Henkensä» on ilmennyt aine 
eli enkelein hierarkiat, jotka maailmoita luovat. 
1932:100, 

Se on vielä niin uusi ja neitseellinen ks 
P. E. XII Suuri seikkailu 1934:110—111. 

Nekromantiikka 
Kys. Miten on käsitettävä 5 Moos. kirjan 18 

luvun 10—12 värsyt? 
Vast. Lukekaa Salatieteilijän sanakirjasta 

»Nekromantikka»  sanan selitys.   1910:282. 
Neljä 
Voisi sanoa, että jokainen teosofi ainakin nel- 

jällä tavalla saattaa tehdä työtä fyysillisellä 
tasolla teosofisen asian hyväksi ks kirjallisuus 
1909:211, 

neljäs kierros ja siis myös neljäs kiertotähti 
on alin ja aineellisin ks Sai 0:n Maailmansynty 
1914:59, 

Neljäs [*käsky]  sanoi ks sota 1920:103—105, 
neljännessä luomiskaudessa ks Valon ja var- 

jon 1922:102—105, 
neljäs r*Mooseksen] käsky ks vanhemmat 

1930:79—80. 

Nemesis 
Karma-Nemesiksellä ks H. P. B. Salainen O. 

1924:362—363. 
Neptunus 
ks Merkit taivaalla 1910:79, murroskausi 1927: 

215—218,  1929:226, 306, 355, 
Neptunus nukkui rauhassa  1933:243. 
Neresheimer, A. 1932:157. 
Nero, nerous jne 
kuin monelle nerokkaalle ihmiselle on käynyt 

ks Mens sana 1905:145, 
nerokas  lapsi  ks  jälleensyntyminen  1907:182, 
neron vapautta: korkeinta järkeä ja ylevintä 

rakkautta, ks tahto art Mitä on vapaa tahto? 
1907:196—197, 

Tavallisesti tulee aika jokaisen neron elä- 
mässä, jolloin ihmisten huomio häneen kääntyy 
ja jolloin hänen ulkonainen elämänsä kirkastuu, 
ks ihanne 1909:69, 

H. P. B. — — — hänen nerokkaat kirjansa ks 
tietäjä art Kolme teosofista tietäjää 1909 joulul: 
14—15, 

Tämmöiset neron lahjoilla varustetut ihmiset 
tekevät työtä eri aloilla ks henki 1910:225—228, 

Missä — — — suuren neron ks kirjallisuus 
1910:295, 

K y s. Kulkevatko nerolliset kyvyt perintönä 
vai ovatko ne kunkin yksilön työn tulosta? 

Vast. Tietysti jokainen yksilö on itse hank- 
kinut itselleen ne kyvyt, mitä hänellä on; ja 
kun tämä on tapahtunut edellisissä ruumistuk- 
sissa, saa hän nyt ruumiin, jossa vanhat kyvyt 
helposti puhkeavat. Ruumis on perinnöllisten 
lakien alainen ja valitaan sentähden karman 
mukaisesti.   1911:396, 

Todellinen nero luo sillä tavoin, että hän 
ensin on kauan tuskissaan synnytellyt ja sitten 
teos syntyy omasta voimastaan, aivan niinkuin 
Väinämöinen kuitenkin itse lopulta astuu ulos 
emonsa kohdusta. [*Ote art Kalevalan luomis- 
kertomus]   1912:67, 

Todellinen taiteilija syntyy neron leima otsas- 
saan. Ja tämä merkitsee ks opettaja 1912:309 
—311, 

lennokkaan nerokkuuden, ks Kristus 1913: 
5—6, 

Katsokaamme, kuinka aatoksia sinkoo ikui- 
sesta Nerosta ja miten ne kiteytyvät maail- 
moiksi, ks Salaisen Opin »Maailmansynty» 1914: 
56—59, 

Onhan totta, että nero aina löytää tiensä maa- 
ilmassa ja voittaa vaikeimmatkin vastukset. 
Mutta tämä ks kulttuurityö 1914:151—152, 1915:5, 

teitä nerokkaita ihmisenpoikia, ks Lönnrot, 
Elias 1915:317,  1916:99, 

voittamaton nero. — — — Suurilla jumalalli- 
silla neroilla ei tavallisesti ole ollut sijaa maan 
päällä, ks Kivi, Aleksis 1916:146—149, 

Suuret nerot ovat aina suuria joogeja, ks 
jooga 1916:437—438, 

nerokkuudessa, henkevyydessä, elämäntavois- 
saan uudet,  ks I. T. J. 1917:104—105, 

luovat nerot ks Kalevala, kristinusko ja Suo- 
men kansa 1917:160—163, 

nerokkaat ja kaunopuheiset ihmisemme ks 
Leino, Eino 1917:452, 
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tutustuu J. R. H:n kirjan nerokkaaseen sisäl- 
töön ks J. R. H.: Ilmestyskirja 1918:74, 

ellei hän ole alallaan nero, joka on tuonut 
mukanaan muistot ja kokemukset edellisestä 
elämästään?   ks politiikka  1919:260—261, 

älyn terävyyden ja nerokkuuden ks H. P. B. 
1919:297—298, 

neronsa terävyydellä ks Suomi  1921:7—8, 
tiedän sen olevan nerokkaan ja valaisevan, 

ks J. R. H. 1923:50, 
Vanhus oli epäilemättä nero ks mestarit 1923: 

204, 
Missä on se nerokas ja voimakas politikoitsija 

ks sota 1924:51, 
nerokkaat ihmiset lähentelevät usein työ- 

tavoissaan mielisairaiden menettelyjä, vaikkei 
silti kukaan ihminen rinnasta suurten luovien 
nerojen tuotteita hullujen ihmisten töherryk- 
siin,  ks Lagerborg, R. 1924:75—76, 

joka osaisi nerokkaan yksinkertaisella tavalla 
ratkaista ks Messias 1926:72—74, 

ks Sairas sielu 1926:227—232, 
nerokkaan ja tarkkasilmäisen runoilijan ks 

Koskenniemi 1926:332, 
neron nousua ylängöille ks Lahti, Väinö 1928: 

286, 
Yhden ihmisen poliittinen nero ks Europa 

1929:233, 
Hyvä on läpeensä järkeä, intelligenssia, 

nerokkuutta,   ks R-R 1931:334, 
Harvoin syntyy semmoisia neroja kuin 

Goethe, ja armoitettu on se maa, jossa he syn- 
tyvät,   ks Goethe 1932:71—72, 

Ja minun täytyy sanoa, että oikeastaan ihmet- 
telen, kuinka nerokas ja selväjärkinen hän on, 
kun hän ks Paavali 1932:206—207, 

Luovat nerot ovat ihmiskunnan kukkia ks 
täydellisyys  1932:243, 

Eihän näitä mestarikirjeitä lueta kuin romaa- 
nia, niin nerokkaasti kuin ovatkin kirjoitetut, 
ks Mestarikirjeet 1933:2, 

mikä nerolle on ominaista ks Kivi, Aleksis 
1934:287—288. 

Nero, keisari ks poika 1929:412—416. 
Nettesheim, Agrippa von 
ks jalokivi  1924:163. 
Neue  Freie  Presse  1923:123. 
Neue  Lotusbluten  1921:549. 
Neudeck,  Carl  1923:123. 
Neumann, Therese 
ks stigmat 1927:329, 1928:90—94. 
Neuroosit ks Sairas sielu 1926:225—232. 
Neutraalinen  kieli 
ks esperanto 1913:314—315. 
Neuvo jne 
opettajat — — — Neuvokaa minua ks teoso- 

fia art Mitä T. S. 1906:152, 
viisasten neuvo, ks paha art Ei pahaa pahalla 

1906:188—189, 
Eivätkä H. P. B:n neuvot ole semmoisia, ettei 

sydämemme ja järkemme heti niitä hyväksyisi. 
ks H. P. B. Teosofian Avain 1906:285, 

»Työ tekijäänsä neuvoo» ks Omatunto 1906: 
271—273, 

tiellä kulkemista viisaampien neuvojen mu- 
kaan? ks salatiede art Todistuksia etsittäessä 
1907:4—5, 

on sen neuvo kuitenkin aina hyvään päin, 
ylöspäin, ks omatunto  1908:28—29, 

omatuntoni aavistaa ja neuvoo, ks minä 1908: 
185, 

Kun Hän tulee, Hän neuvoo. Hän neuvoo 
meille, miten elämämme on järjestettävä, sekä 
yksityinen että yhteiskunnallinen, ks opettaja 
1909:109, 

Pelkään, että se pettyisi, joka noudattaisi sen 
neuvoja ja reseptejä, ks Mooses 6 ja 7 kirja 
1909:261, 

se ihminen, joka noudattaa viisaiden ja tietä- 
jien antamia selviä neuvoja, hän kehittyy itse 
tietäjäksi, ks salatiede 1910:179—180, 

»Valkoiselta» taholta ei julkisesti anneta 
mitään neuvoja »kykyjen» saavuttamiseen, ks 
C. W. L.  1910:360, 

Näkijä neuvoo   ks Näkijä  1910:365—366, 
pitäisi muistaa muuan kultainen neuvo ks 

vapaamielisyys 1911:184, 
»kumpaanko salakouluun neuvotte, että pyr- 

kisin: Mrs Besantin vaiko tohtori Steinerin?» 
ks opettaja 1912:307—311, 

Enkä sittenkään olisi puhunut heidän esoteri- 
sista kouluistaan, ellei minulta nimenomaan 
olisi kysytty, kuten kirjotukseni alussa mainit- 
sin,   suoraa   neuvoa,   kumpaanko   kouluun   on 
parempi liittyä. — — —   Suosittelen molempia 
ja lohdutan samalla niitä, jotka eivät tunne 
vetovoimaa kumpaankaan. — — — Parempaa 
neuvoa en voi antaa. Aikaihmisen täytyy joka 
asiassa tuntea oma vastuunalaisuutensa, ks 
opettaja 1912:406—414, 

ks Mooses 6 ja 7 kirja 1913:316, 
ks opettaja 1915:41, mestari 1915:502, 
»Elä niinkuin minä neuvon, niin olet osalli- 

nen minusta ja minun elämästäni.» Mysteriot II 
1916:114—115, 

T. S. — — — Se ei tule toimeen köyhänä ja 
neuvottomana, vaan tahtoo henkensä koko voi- 
malla, että »mammona» sen tarkotuksia palve- 
lisi, ks teosofia art T. S:n työ ja tarkotus 1916: 
347—348, 

Hän noudattaa luonnostaan sitä vanhaa neu- 
voa, joka kehottaa lakaisemaan oman ovensa 
edustaa puhtaaksi, ennenkuin toisia rupeaa kor- 
jaamaan, ks teosofia art Veljeyden 1916:389— 
391, 

Neuvoni jokaiselle on siis: miettikää hiljai- 
suudessa, kuulkaa sydämenne ääntä, ajatelkaa 
kansanne onnea, ks Kuningaskunnaksiko 1918: 
96, 

ainoastaan tärkeämmissä kysymyksissä annan 
neuvoni,   ks P. E. VII 1918:132, 

ovat saattaneet sekä lohduttaa että neuvoa 
äsken kuolleita ja vielä ymmällään olevia ihmi- 
siä, ks vainaja 1919:63, 

Hänen neuvonsa Teosofiselle Seuralle on sen- 
tähden sama kuin se neuvo, minkä minä väitte- 
lyssä v. 1916 annoin, — ja näin se kuuluu: ks 
Jinarajadasa   1919:155—156, 

Hän myös, Mestari meissä, on veli kaikkien 
kanssa. Mikäli häneen uskomme, hänen neuvo- 
jansa noudatamme, sikäli elämässämme — 
sanoissamme, ajatuksissamme, teoissamme — 
kykenemme  mekin  veljeyden  ihannetta   heik-
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koudessamme heijastamaan, ks yhteiskunta 
1919:229—230, 

Katsokaamme nyt, mitä neuvoja hän [‘"‘Kris- 
tus, Mestari] meille antaa. — — — Totta on 
näet myös, että jos ihminen käsittää Kristuksen 
neuvot oikeassa hengessä, silloin hänen kehi- 
tyksensä etenee jättiläisaskelin, ks sukupuoli- 
elämä 1920:149—154, 

Kirjeessä    presidentille     [*A.     B.]     olimme 
— — — kysyneet hänen neuvoaan, samalla  ks 
R-R  1920:242—247, 

Olimme neuvojen ja ohjausten tarpeessa. 
Niinkauankuin madame Blavatsky eli, oli luon- 
nollista, että hän oli mielestämme pätevä neu- 
vonantaja. Mutta hänen kuoltuansa? Niin, hänen 
kuoltuansa alkoi ilmestyä neuvojia, opettajia ks 
teosofia  1921:261—262, 

jos joskus yksityinen ihminen on kääntynyt 
puoleeni pyytäen opastusta esim. mietiskelyssä, 
olen tietysti ihmisystävänä häntä kykyni mu- 
kaan personallisesti neuvonut; mutta ks sala- 
tiede  1921:453—456, 

Jeesus neuvoi meitä »valvomaan ja rukoile- 
maan», ks Joulun sanoma 1922:298, 

Mestarit kulkevat omia teitään eivätkä kysy 
vähempien neuvoja,   ks mestari 1923:243, 

Tässä on todella viisas neuvo tarpeen, ks 
armeija  1924:286, 

kysyy neuvoani ks Panacea 1925:299, 
Ja he ovat valmiita ottamaan vastaan neuvoja 

kokeneelta. — — — uskontojen perustajat 
— — — ja samaten — — — mestarit, joista 
H. P. Blavatsky puhui, ovat semmoisia tietäjiä. 
Nämä korkeat ja kehittyneet viisaat kykenevät 
heitä neuvomaan. — — — suoranaiset elämän- 
neuvot  — — — He puhdistavat elämänsä hei- 
dän neuvojensa mukaisesti ja omaksuvat heidän 
ihanteitaan ja näkemyksiään. — — — neuvon- 
antajaopetuslapsi — — — Siinä H. P. Blavatsky 
itse asiassa antoi teosofeilleen mittapuun, jonka 
avulla voivat arvostella opettajiensa lausuntoja, 
neuvoja ja ohjeita. — — — mikä on suhteemme 
evankeliumein Kristukseen? — — jonka neu- 
voista ja käskyistä — — — jonka siveelliset 
käskyt, neuvot ja ohjeet ovat meille kultaa kal- 
liimmat?  ks teosofia  1926:7—10, 

Hän ei osaa muuta kuin opettaa ja neuvoa 
meille, miten — — — Ken on itse asiassa sel- 
vemmin kuin Jeesus Kristus neuvonut meille 
elämän tien? ks Messias 1926:73—74, 

Näissä kirjeissään hän antoi monta hyvää 
neuvoa ja ks H. P. B. 1926:129—132, 

ks Kristus 1927:3—4, 
ks siveysoppi 1927:5—6, 
eivätkä kulje Jeesuksen neuvomaa tietä ks 

Kristus 1927:42, 
Ken koetti todella olla hyvä, hän noudatti 

Jeesuksen neuvoja kansalle, ks vuorisaarna 
1927:86—88, 

koska emme tunne Jeesuksen antamia erikois- 
neuvoja rakkauden kehittämiseksi. 

— Onko Jeesus antanut erikoisneuvoja? 
— Tottakai. Ei hän muuten olisi ollut ihmis- 

ten opettaja. 
— Entä nämä neuvot? 
— Ne    ovat   hänen   viisi    käskyänsä,    jotka 
 

luemme Vuorisaarnassa ks politiikka 1929:94 
—95, 

Kirjassa on paljon viisaita neuvoja ks Salmi- 
nen, Immanuel 1929:179—180, 

Kukaan ei voinut häntä [*H. P. B:tä] neuvoa, 
ei auttaa. — — — siveellisiä neuvoja. — — — 
noudatin neuvoa pienimmässäkin — — — 
Kaikki ovat täällä tietämättömiä; ei kukaan voi 
mitään neuvoa. 

Eikä kukaan aavista, että Jeesus Kristus on 
meidän neuvojamme, ks H. P. B:n itämaalai- 
suus 1931:122—129. 

Neuvonantaja-opetuslapsi 
ks teosofia 1926:8—10. 
Neuvosto,  neuvospöytä 
Ruusu-Ristin Neuvosto ks R-R. 
niin oli jumalien neuvospöydässä päätetty, ks 

marttyyrit  1920:5—6, 
Me ihmiset olemme ainoastaan yhtenä teki- 

jänä luomassa tulevaisuutta, — erinomaisen tär- 
keänä tekijänä kyllä, sillä Suomenkin tulevai- 
suus voi muodostua toisenlaiseksi, kuin miksi 
sitä on »jumalien neuvostossa» hahmoiteltu, 
ellemme osaa ottaa vaaria niistä näkemyksistä 
ja kuiskeista, joita henkemme vastaanottaa kor- 
keammalta taholta, ks Suomen tulevaisuus 1928: 
203—208. 

Neuvosto-Venäjä 
ks bolshevismi 1929:2, Europa 1929:232. 1933: 

30—31. 
Neuvottelu 
R u u s u - R i s t i n  J o h t a j a  on saanut 

ystävällisen kutsun saapua Lontooseen juhan- 
nukseksi ottamaan osaa yhteiseen teosofisten 
seurojen edustajain neuvotteluun. Kutsun on 
lähettänyt Point Loma seuran johtajan, toht. 
Puruckerin nimessä, Englannin Point Loma 
T. S:n ylisihteeri Mr. A. Trevor Barker, Mestari- 
kirjeiden julkaisija.   1931:180, 

Viime numerossa kerrottiin uutisena, että 
Ruusu-Ristin Johtaja oli saanut kutsun saapua 
Lontooseen juhannukseksi Point Loma T. S:n 
toimesta pidettävään neuvottelukokoukseen. 

Ystävälliseen kutsuun vastasin heti, että 
taloudelliset seikat luultavasti estäisivät minua 
saapumasta, mutta että toivotin kaikkea hyvää 
kokoukselle, jonka tärkeyttä selvästi oivalsin. 
Äskettäin minulle kyllä eräiden ystävien taholta 
tarjottiin matkakustannukset, mutta katsoin 
viisaammaksi kieltäytyä ja olla menemättä, 
koska eräät kirjalliset työt vaativat aikaani ja 
koska Point Loma T. S:n Johtaja, toht. G. de 
Purucker, joka tapauksessa saapuu Suomeen 
elokuussa. 

Näinä päivinä sain kirjeen Adyar T. S:n pää- 
majasta Indiassa. Viitaten niihin toivomuksiin 
ja päätöksiin kaikkien tunnettujen teosofisten 
seurojen edustajain yhteisestä kokouksesta, 
joita lausuttiin ja tehtiin viime vuonna Gene- 
vessä, kirjeen kirjoittaja, prof. Ernest Wood, 
jouluna pidetyn Teosofisen Seuran Pääneuvos- 
ton määräyksestä asettaa vastattavaksi seuraa- 
vat kysymykset: 1) Puollatteko kokousta, johon 
saapuisi yksi tai useampi edustaja jokaisesta 
teosofisesta seurasta ja järjestöstä pohtimaan 
kysymystä yhteistoiminnasta?   2)  Missä  ajatte-
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lette, että tämmöinen kokous sopivimmin voi- 
taisiin pitää? 3) Milloin suunnilleen sopisi 
paraiten teidän edustajillenne, edellyttäen, että 
kannatatte semmoisen kokouksen pitämistä? 

Prof. Wood lisää, että semmoisen kokouksen 
päätös ei olisi sitova kyseessä oleville seuroille, 
sillä vaikka esim. Adyar-seuran lähettiläät oli- 
sivat yhtä mieltä jostain yhteistoiminnan ohjel- 
masta, ei Adyar T. S. voisi sitä noudattaa, 
ennenkuin sen Pääneuvosto olisi asiasta äänes- 
tänyt. Vielä Mr. Wood huomauttaa, ettei ole 
tarkoitus, että tämmöinen edustajam kokous 
välttämättä olisi pidettävä H. P. B:n satavuotis- 
juhlan yhteydessä elokuun 11 ja 12 p:nä. 1931: 
181—182. 

Nevalainen,  Linda  1932:328. 
Nevalainen,  Unto 
ks P. E. VII 1915:260, pankki 1915:353, P. E. VII 

1917:391—392, Kustannustyö 1918:48, 
ks  P u n a i s e n   ajan  u h r i t    1918:94—96, 
ks päämaja 1932:237—238. 
Nevalainen, Vappu 1928:140. 
Nevanlinna, rouva 1912:401. 
New India ,  aikakauslehti 1923:204. 
New Thought-liike  1921:461. 
Newton   1923:204. 
New-Yorkin  Uutiset ks Kurikka, Matti 
New York 1926:2, 1933:245—247, 1934:1—14, 

50,  143. 
Nieminen, Yrjö  1926:208. 
Nietzsche, Friedrich 1906:198, 1908:90, 1919: 

290. 1924:86. 
Niin 
Niin on. Suom. ajatelmia 1909 joululehti: 

8,  15—16, 
»niin raikasti Jumala maailmaa» ks sukupuoli- 

asia  1920:148—154, 1932:21. 
niin loistakoon teidän valkeutenne ks täy- 

dellisyys 1912:250. 
Niittää 
kylvää — — — niittää, ks Teosofinen liike 

1909 joulul: 13—14. 
ks synti 1910:172, magia 1927:128. 
Nikean  kirkolliskokous 1930:218. 
Nikolai  II 
ks ennustus 1920:50—54. 
Nilghirivuoristo ks A. B. 1917:341. 
Nilus, S. 
Sangen kummallinen tekele on kirjakauppoi- 

hin ilmestynyt kirjanen F ö r l ä t e n  faller. 
Se on ruotsinnos venäjänkielestä. Tekijä — 
S. Nilus — julkaisee siinä muutamia »Sionin 
Viisaitten salaisia pöytäkirjoja» ja kertoo, millä 
tavalla hän sai käsiinsä alkuperäisen käsikirjoi- 
tuksen. Mahdotonta on luonnollisesti tietää, 
missä määrin nuo »pöytäkirjat» ovat tosia ja 
todellisia, mutta niiden sisällys on joka tapauk- 
sessa huomiotaherättävä. 

Sionistinen liike on, kuten tunnettu, juuta- 
laisen intelligensin pyrkimys takaisin isänmaa- 
hansa, Palestiinaan. Se on noin 30 à 40 vuotta 
vanha. Kyseessä olevan kirjan mukaan liikkeen 
johdossa on salainen neuvosto, joka itse asiassa 
on vanha juutalainen institutsioni. Tämän salai- 
sen neuvoston pöytäkirjoista on kirjassa lukui- 
sia otteita. 

Niiden mukaan juutalaiset salaisesti pyrkivät 
maailmanvaltaan, koko maailmaa täydellisesti 
hallitsemaan. Sitä varten he salaisesti järjestä- 
vät sekä vallankumouksia että sotia. He ovat 
vapaamuurariliikkeen takana, he ovat panneet 
alkuun sosialistiset, anarkistiset y.m. virtaukset 
ja liikkeet, he saivat aikaan Ranskan suuren 
vallankumouksen j.n.e. Heidän vakaumuksensa 
mukaan juutalaiset ovat ainoat varsinaiset 
ihmiset, jotka järjellään hallitsevat itseään ja 
toisia, muut ovat vain eläimiä, jotka ovat halu- 
jensa ja himojensa orjia.    Kaikki ei-juutalaiset 
— g o i j i m  — ovat luodut juutalaisten orjiksi 
ja palvelijoiksi, ja Jumala on antanut heille 
ihmisen kasvot vain sitä varten, ettei juutalai- 
sille olisi vastenmielistä käyttää heitä palveluk- 
sessaan. 

Juutalainen maailmanvalta kerran saavutet- 
tuna on kuitenkin oleva Kaikille maapallon 
kansoille ikuiseksi onneksi. Messias — juuta- 
laisten kuningas — on hallitseva täydellisenä 
itsevaltiaana, mutta juutalaisten Viisaitten kas- 
vattamana vihittynä hän on oleva isä kaikille 
alamaisilleen, isä, joka katsoo kaikkien parasta. 
Ehdoton tottelevaisuus on yhteiskunnallisen ja 
valtiollisen elämän a ja o ja pieninkin rikos 
rangaistaan ankarasti. Mutta kenenkään ei tar- 
vitse kärsiä puutetta eikä nälkää: jos hän totte- 
lee, on hänen onnensa ja menestyksensä taattu. 
Eikä muu voi tulla kysymykseenkään. 

Juutalaisten Messias-unelma kuvastuu siis 
näistäkin »pöytäkirjoista», ja koska Juudan 
maanpakolainen kansa monessa suhteessa on 
ihmeellinen kansa — sitkeä, solidaarinen, äly- 
käs ja omalla tavallaan hartaasti uskonnollinen, 
— ei ole mahdotonta, että heidän intelligensi- 
ylimystönsä haaveilee maailmanvaltaakin. Mikä 
elinvoimainen ja lopulta suureksi kasvanut 
kansa ei ole sitä uneksinut? Semmoisesta kan- 
sallisesta itsekkyydestä maailman suuret risti- 
riidat ja kärsimykset juuri koituvatkin. 1920: 
56—57. 

Nimi 
T e o s o f i e n  n i m e t .  Usein kuulemme 

väärin lausuttavan tunnettujen ulkomaalaisten 
teosofien nimiä; tämä on luonnollista lausu- 
jain puolelta, mutta meitä se muistuttaa laimin- 
lyömästämme velvollisuudesta. Kaikille opiksi 
ja neuvoksi olkoon nyt sentähden sanottu, että 
Mrs. Annie Besantin nimi ei ole missis Anni 
Besäng, vaan missis Anni Bessant eli vielä 
paremmin Beznt (z äännettynä kuin venäläi- 
nen z); Mr. Leadbeater kuuluu oikein lausut- 
tuna mistö Ledbiitör (ei liidbiitör); Mme. Bla- 
vatsky on madam Blavätski (ensimäinen sana 
koroton); eversti Olcott on Olkot; Mr. (George 
R. S.) Mead äännetään mistö (Dshoodsh) Miid; 
Mr. Judge on mistö Dshödsh. Mrs. (missis) 
merkitsee rouva, Mr. (mistö) merkitsee herra; 
Madame (madäm) on rouva. Vielä olkoon mai- 
nittu, että »Mistä tulen, mihin menen?» kirjan 
tekijän (Carl du Prel’in) nimi on Karl dy Prel; 
»Luonteen kasvatus» nimisen kirjasen on kir- 
jottanut R. W. Trine, lue Train.   1905:211, 

Nytpä vasta nimen keksitte.    Tietäjä!    Onko 
moista kuultu? Miksi ei nimi miellytä? 
kysyi toimittaja. 
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— Kun on ihan pakanallinen nimi. — — — 

Pidittekö   Omatunto-nimestä?    Se   ainakin   oli 
kristitty nimi. — — — Tietäjän nimi — — — 
siinä    nimessä   piilee   korkea  ja  ylevä  ihanne 
— — — mitä nyt Tietäjä-nimestä ajattelette? ks 
Tietäjä  1908:3—9, 

Jeesus, Buddha tai muu nimitys tarkottaa ks 
neitsyt    1908:250, 

te minun nimeni väärinkäyttäjät, ks Jeesus 
Kristus 1909 joulul: 2—3, 

keksittiin niille deskriptiivisiä nimiä ks 
Mysteriot II    1916:110—115, 

Yleisö — — —  sekin oli tottunut eroittamatto- 
masti liittämään minun nimeeni enemmän tai 
vähemmän hämäräperäisen käsityksensä teo- 
sofiasta. — — — olinhan vapaa kirjoittamaan ja 
puhumaan omassa nimessäni, mitä katsoin 
oikeaksi ja todeksi! ks R-R    1S20:341—348, 

ero on tehtävä »Jeesus»  ja  »Kristus»  nimien 
välillä — — — näiden kahden nimen oikeasta 
ymmärtämisestä riippuu, tiedämmekö mitään 
kristinuskosta vai emmekö, ks Jeesus Kristus 
1921:65—67, 

piirtää nimensä kultakirjaimin Elämän katoa- 
mattomaan kirjaan, ks J. R. H.  1921:255, 

pienillä     lisäyksillä     ja     nimenmuutoksilla. 
— — — Mitä nimestä?    Mutta määritelkäämme 
itse nimemme merkitystä — — — ks teosofia 
1921:258—262, 

Miksi on siis aika ajoittain tapahtunut ero ja 
uuden seuran rakentaminen vanhojen peri- 
aatteiden    pohjalle,    mutta    toisen    nimisenä? 
— — — rakkaat    toisen    nimen alla kulkevat 
veljemme ks teosofia T. S:n tehtävä 1921:329— 
334, 

kabbalistinen nimeni tulkinta ks Hultin, Nap. 
1923:288, 

Kirjan varsinainen kiintoisuus on niissä nimi- 
ja sanaselityksissä, joita H. P. B. valaisee 
okkultisilla tiedoillaan, ks H. P. B:n »Teosofinen 
Sanakirja».    1925:38, 

totuutta etsivinä ihmisinä käytämme mitä 
nimeä tahansa ja kaikkia nimiä. — Rakkain 
meille kuitenkin  on nimi  »totuus»  niin  kauan 
kuin tahdomme olla etsijöitä — — — toinenkin 
nimi — — — uusi    nimi,    nimi,    jota    Jeesus 
Kristus käytti — — — Isä.    ks Kristus    1927: 
1—4, 

Niin, saatana on nimi, ja ihminen, joka todella 
on musta noita, on oikeutettu sitä nimeä 
kantamaan, ks magia    1927:126—128, 

N i m i e n  t a i k a a  I—II art 1928:308—314, 
356—363,    ks P. E. X. 

H. P. B. — — — valitsi nimen    t e o s o f i a .  
Oliko nimi hyvin valittu? — — — sisältörikas 

nimi — — — Paavalikin jo oli sitä käyttänyt 
— — — oppineet tarrautuivat nimeen  — — — 
nimet eivät minua huvittaneet, vaan ks H. P. B. 
1931:1—5, 

On olemassa maailmassa kolmattakymmentä 
erinimistä teosofista seuraa, jotka kaikki 
parhaimman taitonsa mukaan jatkavat 
H. P. Blavatskyn työtä, ks H. P. B. 1931:37— 
40, 

Olin uskonut, että nimeni ja työni oli tunnettu. 
— — — toistivat nimeni,    ks harha    1931:291— 
292, 

piirtänyt nimensä kultakirjaimin kauneuden 
akaashisiin aikakirjoihin. ks Stenman, G. 
1933:2. 

Nimetön  ryhmä ks Efimofi, N.  1923:6. 
Nino    ks Runeberg, Hjalmar (Nino) 
Nirmaanakaaja    ks mestari    1908:91. 
Nirvaana 
haihtua nirvaanan olemattomuuteen ks epäilys 

1910:289—293, 
kausalis-buddhis-nirvaaninen maailma ks 

salatiede    1914:198—199, 
ks kehitys    1920:99—101, 
Nirvaana, olotila, johon täydellisen ihmisen 

tietoisuus uppoutuu, merkitsee tosin »sammu- 
mista», mutta niinkuin edelläolleesta oivallamme, 
ei se merkitse yksilöllisen tietoisuuden häviä- 
mistä, vaan yksinomaan personallisten pyyteiden 
sammumista, elämiskaipuun oman itsensä takia. 
[*Ote art Kaksi tulevaisuuden miestä]  1932:264. 

Nishimura, Koogecu ks Oomoto-liike 1927: 
380—381. 

Nisuja 
Kylväkäämme nisuja nyt, niin emme vastai- 

suudessa niitä ohdakkeita,    ks magia    1927:128. 
Nivavaara    1915:101. 
Nivelreumatismi  ks P. E. II Terveys 1928:63. 
Nizida: Astralijuset   1915:99. 
Niyama 
harras antautuminen (jumalalle). Lukekaa 

mitä tästä olen kirjottanut kirjoissa »Suuret 
Uskonnot» siv. 77 j.s., ja »Salainen Oppi y.m. 
kirjotuksia», siv. 30—36. ks Patandshali 1915: 
501. 

N.M.K.Y:n talo, Helsinki 1908:347, 382, 
1910:80. 
Noak   ks juurirodut   1906:90. 
Nobel 
ks kulttuuri    1914:151—152, 
Nobelin rauhanpalkinnon ovat muutamat 

Englannin parlamentin jäsenet ehdottaneet 
annettavaksi tohtori Annie Besantille.    1930:224. 

Noblesse oblige 
ks teosofia art T. S. ja veljeysaate 1916:315— 

318. 
Nohrström, Lisi    1908:127, 313, 385. 
Noircarme, M. de    1913:220. 
Noituus 
ks Landtman, G.    1906:91, 
»suomalaiset osaavat noitua», ks eetteri 1909: 

266, 
seremoniallisiin noitatemppuihin. ks Mooses 

8 ja 7 kirja    1913:316, 
saanut aiheensa noituuden ajoilta ks taide 

1919:323—325, 
tietoja — — — »noidista», ks R-R 1920:347— 

348, 
eläessään harjoittanut noituutta, ks kuolema 

1925:334, 
Hän ei ole noita eikä väkivallantekijä, ks 

Messias   1926:74, 
musta noita — — — pikku   noidat — — — 

noituuden salaisuuksia — — — Noidilla ja 
velhoilla on ankarasti järjestetty seuransa 
omine loosheineen ja kokouksineen, vihkimyk- 
sineen, tunnussanoineen j.n.e, ks magia 1927: 
126—128, 

ks Mooses 6 ja 7 kirja    1931:329. 
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Nokelainen, Antti    1933:197. 
Nokia     1907:44,  236,   1908:63,   94,  96,   189,  
348, 
1910:394. 

Norja ks Europa    1928:11—13. 
ks P. E. VI Norja 
Nostradamus   ks ennustus    1933:158. 
Nuhteleminen 
Jos olemme todellisia teosofeja, todellisia 

ruusu-ristiläisiä, todellisia Kristuksen seuraajia, 
on sydämemme täynnä lämpöä ja myötätuntoa 
silloinkin, kun olemme pakotetut veljeämme 
yksityisesti nuhtelemaan tai julkisesti huomaut- 
tamaan yhteiskunnallisista ja valtiollisista epä- 
kohdista tai kirkkokuntien, lahkojen, seurojen 
ja yhdistysten aatteellisista erehdyksistä ja 
lankeemuksista. Missään tapauksessa sydä- 
messämme ei ole katkeruutta eikä vihaa. Surua 
voi olla ja ymmärtämyksen puutetta, koska 
epätäydellisinä olentoina emme aina osaa kat- 
sella asioita joka puolelta, mutta totuus, jota 
rakastamme yli kaiken, kirkastaa pian 
näkömme, ja silloin ymmärryksen tullen haihtuu 
surummekin. Täytyyhän meidän muistaa, että 
on olemassa jumalallinen tajunta, joka näkee 
kaikki asiat — oli ne meidän silmissämme 
kuinka mustat tahansa — hohtavan puhtaina, 
kauniina, hyvinä, koska se tajunta näkee pintaa 
syvemmälle, näkee syyt ja seuraukset, näkee 
lopulliset tulokset. Jos meissäkin joka hetki 
eläisi tuollainen totuuden syvä näkemys, ei 
mikään maailmassa kykenisi häiritsemään mei- 
dän rauhaamme.    1923:5, 

ks Mestari    1923:243. 
Nukkuminen   ks myös unielämä 
ks Omatunto    1905:116—117, 
Nukkuessaan ihminen säännöllisesti poistuu 

astraliruumiissaan fyysillisestä, ks eetteri 1909: 
^67—260, 

Kys. Mistä johtuu, että usein iltaisin nukku- 
maan ruvetessani tulee tahtomattani näkyviin 
kaikenlaisia nopeasti vaihtuvia kummallisia 
kuvia, useimmiten eriskummallisen näköisiä 
ihmisiä? Kerran näin kaikennäköisiä väri- 
yhdistelmiä, jollaisia en ole koskaan fyysillisillä 
silmillä nähnyt. Näyt loppuvat heti, kun avaa 
silmänsä auki. Onko tällaisten näkeminen 
sairaalloinen ilmiö? 

Vast. Ilmiö ei ole sairaalloinen, vaan johtuu 
siitä aivojen ja hermoston herkkyydestä, joka 
seuraa sielullis-henkisiä ponnistuksia.    1914:192. 

Nukutusjuoma 
»lapsellinen usko» usein on nukutusjuoma, 

joka tekee meidät kykenemättömiksi kirkkain 
silmin ja selvin päin katselemaan elämän 
vaatimuksia,    ks Walleen, C. A.    1921:130. 

Nulla regula sine exceptione — »ei sääntöä 
poikkeuksetta»    ks kärsimys    1910:222. 

Numerot 
Karmanalaisessa maailmassa numerot merkit- 

sevät paljon, sillä kosmos on matemaattisesti 
järjestetty,    ks R-R    1929:366—368. 

Nummela    1906:286. 
Nunna 
ks sukupuolielämä   1920:154 muist. 
N ur k ka isän maallisuus,  -harrastus 
ks isänmaa    1907:24, 

Vasta tänä syksynä selvisi minulle, että 
yhteisen työmme arvokkuudelle oli todellakin 
välttämätöntä, ettei minunkaan työlläni ollut 
nurkkaharrastuksen leimaa Teosofisessa Seu- 
rassa   ks R-R    1920:342—348. 

Nuoriso, nuoret 
ks myös P E. III Nuoruus 
ks Sokea usko   1905:16, 
Kys. Sopiiko teosofia nuorisoseurojen 

ohjelmaan? Vai onko teosofia turmioksi 
nuorisoseuroissa? Sopiiko lähettää teosofi- 
puhujia niihin nuorisoseuroihin, joissa teosofialle 
ollaan myötätuntoisia? Onko Suomessa teosofiaa 
käsitteleviä nuorisoseuroja? 

Vast. Olen vakuutettu siitä, että teosofia ei 
ainoastaan »sovi», vaan että tulee aika, jolloin 
se välttämättä on otettava kaikkien nuoriso- 
seurojen ohjelmaan, jotka tahtovat seurata 
aikansa siv istyspy rintoja. Kaukana siitä että se 
kenellekään tai missään tapauksessa olisi tur- 
mioksi, on se päinvastoin korkein henkinen 
opettaja, mikä ihmiskunnalle nykyään on 
tarjona. Teosofia on aikain ikiviisaus, se 
näyttää meille, mitä ihmiskunnan jaloimmat 
yksilöt ovat veljilleen opettaneet, ja se näyttää 
meille, minkätähden teemme viisaasti luottaes- 
samme noitten suurten sielujen opetuksiin. 
Mutta teosofia ei ole vielä nykyisissä oloissa 
niitä varten, jotka tyytyvät vanhaan uskoonsa 
tai ovat liian välinpitämättömät totuudesta sitä 
etsiäkseen. Teosofia sinään ei ole niitä varten, 
sillä heitä täytyy ensin herättää — herättää 
epäilemään ja etsimään. Kuka tämän herätys- 
työn on suorittava? Yksityiset teosofit sanoil- 
laan, teoillaan ja kirj otuksillaan. 

Jos esim. nuorisoseurassa yksi jäsen on 
innostunut teosofi, sopii hänen kyllä pitää esi- 
telmä asiasta nuorisoseuran kokouksessa, jos 
muut siihen suostuvat, mutta luultavaa on, että 
useat paheksuvat sekä hänen aatteitaan että 
hänen esiintymistään. Mutta mikä estää häntä 
yksityisesti vaikuttamasta aatteittensa puolesta? 
Voihan hän vaihtaa ajatuksia ystäviensä kanssa 
(semmoinen seurustelu on häntä itseäänkin 
suuresti kehittävä), ja joskin hän alussa tapaa 
vastarintaa, on hän lopulta voittava muutamia 
puolelleen. Kun hän tällä tavalla on saavuttanut 
muutamien kannatuksen, sopii yrittää julkista 
esiintymistä seuran kokouksissa. Ja kun puhuja 
ei ole yksin — kun teosofialla jo on salaisia 
ystäviä nuorison kesken, silloin on menestys 
melkein taattu. Vähitellen voi alkaa voimakas 
henkinen työ nuorisoseurassa, työ, joka on luova 
nuorisolle aivan uusia, vastustamattoman ihania 
ihanteita. Semmoisesta nuorisoseurasta voi 
aikaa myöten koitua teosofinen keskus — 
Teosofisen Seuran haaraosasto, kun Seura 
saadaan —, ja jokainen, joka tietää, mikä teoso- 
finen liike on ja mikä on oleva sen historialli- 
nen merkitys, hän myös ymmärtää, mikä merki- 
tys teosofisilla keskuksilla on oleva kansan 
tulevaan kehitykseen. 

Mitä tulee kysymyksen toiseen puoleen, onko 
Suomessa teosofiaa harrastavia nuorisoseuroja, 
en osaa siihen vastata varmasti, mutta otaksun, 
että niitä ei ole. Sitä vastoin on kyllä nuoriso- 
seuroja,   jotka   silloin    tällöin  haluavat  kuulla
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puhuttavan teosofiasta, ja niiden kokouksissa on 
myös varsinaisia teosofipuhujia pyydetty esiin- 
tymään.    1905:244—245, 
ks Puhtauden ihanne    1906:225—228, 

NUORISON  ELÄMÄNILO. 
Omantunnon toimitukselle. 

Lukiessani Omantunnon viime numerossa 
olevan kysymyksen tanssin y.m. maailmallisten 
huvien1) luvallisuudesta teosofisessa elämässä 
tulin ajatelleeksi nuorisomme suhdetta siveelli- 
siin huvituksiin ja nautintoihin yleensä, ja 
mieleeni muistui, kuinka monet nuoret uskon- 
nollisesta jumalanpelosta välttävät kaikkia 
viattomiakin kisoja ja huvituksia. Olenpa 
joskus nuorista teosofeistakin kuullut, että he 
vetäytyvät pois seuraelämästä yksinäisyydessään 
paremmin miettiäkseen ja tutkiakseen. Ja 
mieleni tekisi kysyä: eikö tämä ole sairaalloi- 
nen ilmiö? Eikö kisa ja leikki ja seurustelu 
kuulu olennaisesti siihen elämäniloon, jonka 
pitäisi olla ominaista jokaiselle nuorelle ihmi- 
selle? Eikö meidän pitäisi huudahtaa noille 
synkkämielisille samat sanat kuin suuri vapaa- 
ajattelija Bruno lausui munkki- ja nunna- 
luostareihin sulkeutuneille asukkaille: ..lähtekää 
ulos elämän hymyileville kedoille, ette te voi 
tehdä jumalaa onnelliseksi olemalla itse onnet- 
tomia!»? 

Suomi tarvitsee ruumiillisesti ja henkisesti 
terveen ja reippaan kansan. Mutta jos nuori- 
somme unohtaa fyysillisen tason siveelliset 
elämän nautinnot — seurustelut, näytelmät, 
tanssit j.n.e. —, silloin veltostuu meidän kan- 
samme ennen pitkää sekä henkisesti että ruu- 
miillisesti. Tietysti huvilla, samoinkuin työllä 
ja ajattelulla, tulee olla rajansa, mutta toinen 
ei saa unohtua toisen kustannuksella. 

Kunnioittaen:  M. K—ra. 
Arvoisa herra M. K. 

Jos nuori ihminen vierottuu maailmasta, on se 
mielestäni sairalloinen ilmiö siinä tapauksessa, 
että sokea usko on pakottavana vaikuttimena. 
Bruno lausui mainiot sanansa semmoisille ihmi- 
sille, jotka luulivat tulevansa jumalalle otolli- 
siksi hylkäämällä elämän ilot ja nautinnot. 
Hänen sanansa sopivat tänä päivänä huudetta- 
viksi kaikille niille, jotka luulevat tekevänsä 
syntiä, niin pian kun unohtavat virsien veisuun 
tai rukousten lukemisen. Ja semmoiset nuoret, 
joita on kasvatettu kammoksumaan kaikkea 
maailmallista saastutusta, ovat epäilemättä 
vapaampien tuulahdusten tarpeessa, jotta heidän 
sielunsa vapautuisi heikkomielisestä ja sairal- 
loisesta epäitsenäisyydestään. 

Mutta semmoiset nuoret, jotka vapaasta 
halustaan pysyttelevät poissa seuraelämästä, 
ovat kukaties paljon elinvoimaisempia ja syväl- 
lisempiä sielussaan kuin ne, jotka alituiseen 
tarvitsevat huvituksia ja nautintoja pysyäkseen 
virkeinä ja reippaina! Mitä moitteen aihetta on 
näiden nuorten yksinäisyyden kaipuussa? Päin- 
vastoin osottaisi sydämetöntä ymmärtämättö- 
myyttä, jos heitä koettaisi pakottaa tai kehottaa 
semmoiseen, johon heillä ei ole taipumusta. 

1)   [*ks huvit    1905:230] 

Ajatelkaamme esim. nuorta teosofia, joka 
vastikään on alkanut tutkia teosofiaa ja joka ei 
sitä tee huvikseen, vaan sentähden, että hän 
totisesti tahtoo tietää, mitä elämä on. Hän on 
noita vakavia, ajattelevia ja samalla uskonnol- 
lisia luonteita, jotka eivät tyydy harhakuviin, 
vaan jotka pakostakin tahtovat päästä totuuden 
tietoon. Hän etsii ja etsii, ja ennenkuin hän on 
löytänyt jumalan omassa povessaan, ei hän 
mistään välitä. Mitä hänelle maailman kisoista 
ja huveista? Hän kantaa pyhää tulta rinnassaan, 
ja ennenkuin hän sille tulelle on rakentanut 
alttarin ja temppelin, ei hän rauhaa löydä. 

Olen vakuutettu siitä, että jos Suomi- 
äidillämme olisi paljon tämmöisiä luonteita, 
silloin saisivat kaiken maailman huvitukset ja 
leikit vaikkapa kerrassaan unohtuakin, ilman 
että isänmaamme kärsisi siitä mitään vahinkoa. 

Kunnioituksella: 
P. E.    1906:242—243, 
Useimmat    jälleensyntyvät sielut ovat silloin 

nuoria iältään. — — — jos ainoastaan nuoria, 
kokemattomia sieluja eläisi yhdessä, tulisi tuskin 
loppua ajan materialismille, ks maailmanloppu 
1907:183, 

Mutta ken tahansa lukee kirjan mielihyväk- 
seen. Kertomuksena se on erinomaisen jännit- 
tävä ja nuorisolle esim. se on erittäin sopivaa 
lukemista ylevän tyylinsä ja jalon sisältönsä 
takia,   ks Bulwer: Zanoni    1908:311, 

muuan nuori  ystäväni,  joka  on  koululainen, 
kirjotti minulle » — — — ». Todella häpeän puna 
nousee kasvoille, kun ajattelee millä tavalla 
kristikunnassa  lapsia    ja    nuoria    kasvatetaan. 
— — — Nykyajan    nuoret    eivät niin helposti 
»usko» kuin ennen vanhaan uskottiin, mutta 
tietysti heidän järkensä tulee pimitetyksi, heidän 
omatuntonsa väärään johdatetuksi ja heidän 
sydämensä paadutetuksi, kun kaikessa vaka- 
vuudessa heille puhutaan Jumalan kostosta ja 
vihasta y.m. mahdottomuuksista. Siitä on sitten 
seurauksena, että murhaa pidetään nuorten 
kesken aivan oikeutettuna, vieläpä jalona ja 
kunniakkaanakin asiana, ks rauha 1910:325— 
328, 

Sen perästä olen joka joulu muistellut varhai- 
sen nuoruuteni kokemusta ks joulu 1910:399, 

Jos joku nuoruudesta saakka on valmis 
sisäisesti, että hän voi elää puhdasta veljeys- 
elämää, silloin tietysti hän ei takerrukaan 
sellaisiin velvollisuuksiin, jotka häntä siitä 
estäisivät, mutta jos hän ei sitä ole, niin hän 
joutuu elämän pyörteeseen, ks Tolstoin oppi 
ja teosofia    1910:409^11, 

ks Rakkauden salaisuus    1911:216—219, 
Kirjottaessani näitä rivejä Franz Hartmannin 

muistoksi muistuu mieleeni, kuinka innokas 
hänen ihailijansa minäkin olin jo nuoruudessani, 
ks Hartmann, Franz    1912:357, 

Tahtoisin sanoa sanan suoraan sydämestäni 
nuorille. Monet nuoret harrastavat meidän 
päivinämme teosofiaa. Vuosi vuodelta niiden 
lukumäärä kasvaa. Elämme semmoisessa ajassa, 
että totuuden etsintä on ilmassa. Kristushengen 
vuodatus on suuri ja runsas ja moni nuori tulee 
siitä osalliseksi. Miksikä ainoastaan vanhem- 
mat ihmiset  olisivat    nöyrät    sydämestään    ja
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vilpittömät ja rakastavaiset? Voihan nuorenkin 
sydän olla puhdas, niin että hän näkee jumalan? 
Sitä aina olen uskonut ja vielä uskon, vaikka 
katkeriakin olen kokenut. 

Te nuoret, tiedättekö, mikä tosi teosofinen 
henki on — tosi Kristushenki, totuuden pyhä 
henki?    Tiedättekö, mihin se teitä velvottaa? 

Se velvottaa teitä ajattelemaan omaa elä- 
määnne ja mahdollisesti sitä muuttamaan. 
Älkääkä nyt luulko, että mitään ulkokultaista 
saarnaa saarnaan. En erityisiä »syntejä» ajat- 
tele. En »synnitöntä» ihmistä tahtoisi nähdä- 
kään, eikä se ole ihanteeni. Tiedänhän minä, 
että kaikki olemme »syntisiä», koska kerran 
täällä olemme. »Syntiä» ajattelenkin kauniim- 
min, kuin monet jumaluusoppineet (kats. esim. 
»Suuret Uskonnot», viimeinen luku). 

Vaan tarkotan aivan toista. Tarkotan paljon 
suuremmoisempaa asiaa kuin »synnittömyyttä». 
Tarkotan koko teidän elämäänne, sen perus- 
vaikuttimia ja toimia. 

Tahtoisin antaa teille uuden käskyn: »palvel- 
kaa jumalaa, mutta älkää palvelko jumalaa 
sunnuntaisin»! 

Ja kuulkaa nyt, mikä on tämän käskyn 
»esoteerinen merkitys». 

»Palvella jumalaa» on tehdä työtä totuuden, 
s.o. ihanteen puolesta ja ihmiskunnan hyväksi; 
ihmissielu elää silloin korkeammassa maail- 
massa, hänen tajuntansa on jumalan luona. 

Katsokaa ihmisten elämää! Se on niin järjes- 
tetty meidän yhteiskunnissamme, että jumalaa 
palvellaan sunnuntaisin. Silloin käydään kir- 
kossa ja nostetaan mieli korkeampiin. Mutta 
viikon varrella tehdään työtä »toimeentulon 
puolesta».    Viikolla ei palvella ihannetta. 

Onko tämä kaunista? Ei. Meidän yhteis- 
kuntamuotomme on vanha ja kulunut. Se vain 
tahtoo meitä ajattelemaan itseämme. Muiden 
puolesta työskenteleminen tapahtukoon sunnun- 
taisin jonkinmoisena huvina tai juhlavelvolli- 
suutena. Ja jos vakavasti katsomme tätä 
»jumalanpalvelusta» silmiin, on sekin muuttunut 
jokseenkin ontoksi omasta »autuudesta» huoleh- 
timiseksi! 

Ottakaa siis pohtiaksenne, te nuoret, jotka 
totuuden etsintään olette heränneet, mikä teidän 
velvollisuuteenne kuuluu. Älkää myykö 
itseänne mammonalle, sillä ei kenkään voi 
palvella kahta herraa. Jos tekin tyydytte 
totuutta ja ihannetta ajattelemaan vain »sun- 
nuntaisin», vain lepohetkinä, koska sitten 
maailma muuttuu? Jos tekin vain pidätte sil- 
mällä ruumiinne elättämisen ja sen nimessä 
teette mitä työtä tahansa — semmoista työtä, 
jota te ette tekisi, jos olisitte »vapaa valinnas- 
sanne», — koska silloin syntyvät tänne ne uudet 
ihmiset, jotka uutta kulttuuria luovat? Vai 
ettekö tiedä, että uusi sivistys luodaan siten, 
että ihmiset alkavat elää ja tehdä työtä uudella 
tavalla, että ihmiset tahtovat tehdä semmoista 
työtä, jossa he ihannettaan palvelevat? 

Te sanotte: maailmassa ei ole semmoista 
työtä! Jos teosofinen työ onkin, eiväthän kaikki 
voi sitä tehdä. Eivät kaikki voi puhua, kir- 
jottaa j.n.e. 

Niinkö? Minun mielestäni on teosofista työtä 
maailmassa kuinka paljon tahansa.    Tietysti ei 
 

ole valmiita »paikkoja» ja »virkoja», joista niin 
ja niin paljon palkkaa maksetaan. Pois se. Se 
ei olisikaan enää aivan puhdasta teosofista 
työtä. Sillä teosofinen työ on sitä työtä, jota 
työntekijä itse on mukana luomassa. Kun van- 
hemmat ihmiset, jotka jo ovat kiinni elämän 
velvollisuuksissa, perustavat teosofisen looshin 
ja paikkakunnallaan koettavat levittää 
teosofista maailmankatsomusta, silloin he 
tietysti tekevät teosofista työtä, sillä he itse 
sitä luovat. Enempää heiltä harvoin voi 
odottaakaan. Mutta nuoret, jotka vielä voivat 
elämäänsä muuttaa, tai sitä vasta alottaa, he 
saattavat luoda koko elämästään teosofisen 
työskentelyn. Eikä tätä työskentelyä silloin 
pidä käsittää liian ahtaassa merkityksessä, ei 
sen tarvitse olla suoranaista työtä teosofisen 
liikkeen puolesta. Sen pitää olla työtä teosofi- 
sessa hengessä ihmiskunnan hyväksi — itse- 
keksittyä, itsevalittua työtä. 

Tietysti tämä ei ole leikintekoa. Helppoa on 
»harrastaa» jotakin aatetta, kun aineellinen 
toimeentulo on taattu. Mutta työskennellä 
ihanteensa puolesta ja siinä samalla raivata 
tietä itsellensä aineellisesti, se ei ole leikintekoa. 

Ja kuitenkin kehotan teitä siihen, te teosofiset 
nuorukaiset. Pohtikaa asiaa, kukin »omassa 
kammiossaan». Keskustelkaa jumalanne kanssa. 
Mutta muistakaa, muistakaa, että lykkäätte 
maailman pyörää edes hiukan verran eteenpäin. 

Sillä ihminen osaa sitä tehdä. Ja ihminen 
osaa siihen ryhtyä jo nuorena. Sen uskon ja 
sen tiedän.    1912:453-456, 

ks työ   1913:51—52, 
Ehkä kirjotukseni, joka monen tuskan ja 

ponnistuksen perästä syntyi nuoren teosofin 
aivoissa ks H. P. B. Salainen Oppi suomeksi 
1914:51, 

Miksi ei nuoriin uskota ja luoteta silloin, kun 
— — — kuluttaa nuoruuden parhaita voimia 
aineellisissa puutteissa ja vastoinkäymisissä, ks 
kulttuuri    1914:151—152, 

ks Marjatan rengas    1914:411—412, 
Jos elämä    on    taakka,    silloin    olen reipas 

nuorukainen — — — Olen nuori    ks    Tietäjä 
1914:465—466, 

Onneksi minulla oli muutamia ystäviä, 
ajattelevia nuorukaisia, joiden kanssa saatoin 
jutella teosofisista asioista ja jotka heti tulivat 
innokkaiksi kuuntelijoiksi. [*Ote P. E:N teos. 
muist.]    1915:55, 

Lapsena ja nuorena tuo suuri sielu oli 
kokenut noita rakkauden heräymyksiä ks 
Lönnrot    1915:317—318, 462, 

Kun ihmisen henkinen elämä itsetietoisena 
alkaa jo nuorena, silloin hän joutuu tekemisiin 
suurempien mysterioitten kanssa, ks Mysteriot II 
1916:114, 

nuoremmat voimat saisivat käydä käsiksi 
aineellisiin ja käytännöllisiin hommiin, ks 
P. E. VII    1916:242—243, 

ks vanhus    1916:382—383, 
nuoruudenkertomukseni S y d ä n s u r u  ks 

Koti, J.     1917:9, 
Mutta jollei nuoriso pääse selville siitä, että 

ks Kalevala    1917:297—298, 
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Nuoret teosofit ajattelevat usein, että heidän 

pitäisi tehdä jotain teknillisesti teosofista työtä, 
esitelmöidä, kirjottaa j.n.e. Mutta he erehtyvät 
luullessaan, että ks kesäkurssit    1918:133—134, 

Jos todella tahdotaan nuorista ihmisistä kas- 
vattaa kunnon kansalaisia ks aseet 1918:165, 

nuoremmille veljilleni ks sota 1918:195—196, 
Harvoin esim. peräti nuorella ihmisellä on 

poliittisen toiminnan edellytyksiä. — — — 
Useimmat nuoret ovat kokemattomia ja kypsy- 
mättömiä. Heidän tehtävänsä on vielä ottaa 
oppia, nöyrtyä, totella — eikä hallita, määrätä, 
järjestää. — — — Vaan ne ihmiset, jotka ikänsä 
ohella ovat säilyttäneet sielunsa nuoruuden ja 
joustavuuden    —    he    kelpaavat    politikoiksi. 
— — — Heidän nuorekas sielunsa ks politiikka 
1919:260—261, 

nuoruudesta saakka kuvittelin kerran kuole- 
vani Teosofisen Seuran uskollisena palvelijana? 
ks R-R-    1920:341—348, 

Tämmöinen kieltäytyjäin seura muodostui 
esim. Englannissa jo maailmansodan alussa, ja 
yli kuusi tuhatta nuorukaista kärsi kuritushuone- 
rangaistusta kieltäytymisensä johdosta. Samoin 
toisissa maissa,    ks sota    1922:164—165, 

nuorempi teosofinen sukupolvi ks Cronvall, 
Erik    1923:164, 

Nuorukainen, joka vasta on astumaisillaan 
elämään ks armeija    1924:286, 

Se on myös selvä todistus siitä, että nuorem- 
mat T. S:n jäsenet eivät enää tunne tai parem- 
min sanoen eivät koskaan ole päässeet tunte- 
maan alkuperäistä teosofiaa, ks Mestarikirjeet 
1925:98—101, 

Seurakuntaan kuuluminen ei ole pakollinen, 
s.o henkisesti täysi-ikäiseksi tultuaan täytyy 
jokaisen nuoren ihmisen itse päättää, tahtooko 
hän liittyä seurakunnan toimivaksi jäseneksi, 
vaikkakin hän jo lapsena olisi saanut nauttia 
sen antamasta opetuksesta. ks seurakunta 
1926:210—213, 

Viattomia nuoria? Suokaa anteeksi, mutta 
voisivathan nuo nuoretkin vähän katsoa eteensä. 
— — — No en minä ainakaan ollut nuoruudes- 
sani.      — — — Minun    nuoruudessani      joka 
ihminen vaistomaisesti tiesi, mikä oli sopivaa, 
mikä ei.   ks homoseksualisrni    1927:43—47, 

nuori ystäväni — — — Sentähden on jonkun- 
verran yllättävää, ettei lapsissa ja nuorissa 
nopeammin synny siveellinen reaktio sota- 
opetusta vastaan. — — — Eiköhän itse asiassa 
moni, moni nuorukainen salassa ajattele, että 
Kristus  on lempeyden, rakkauden    ja    rauhan 
mies eikä mikään soturi? — — — Vaarallisina 
ja epäilyttävinä kansalaisina nuorukaiset teljet- 
tiin tyrmään, ks Kristinusko ja maailmanrauha 
1927:386—394, 

Ei miesten kunnia ole siinä, että saavat kuolla 
ase kädessä, eikä nuorukaisten siinä, että oppi- 
vat marssimaan uljaasti ja ryhdikkäästi, ks 
Suomen tulevaisuus    1928:208, 

Nuoren   kristityn    tunnustus. — — — V. S. 
Särkän kirje Viipurin Piirin kutsuntatoimistolle 
ks Särkkä, V S.    1928:218, 

Mutta esim. nuori ihminen, jolla ei vielä ole 
perhevelvollisuuksia,   voi   valita   erakkoelämän, 
 

jos sillä paremmin uskoo palvelevansa ihmis- 
kuntaa ja ihmisyyttä,    ks erakko    1928:323, 

Näen Krishnamurtissa nuoren ihmisen, joka 
on tehnyt erään — kylläkin suuren — henkisen 
kokemuksen; mutta — — — yllyttäisi nuortesi 
ajattelematonta hävittämisintoa. ks Kristus 
1929:138—141, 

»Nuoriso ja rauhanaate»    ks rauha    1929:180, 
Yleinen asevelvollisuuslaki esim. vaatii 

ehdottomasti pykälän, joka vapauttaa asetta 
kantamasta ja osaa ottamasta n.s. puolustus- 
työhön semmoisen nuorukaisen, joka oman- 
tunnon vakaumuksesta ei hyväksy miekkaan 
tarttumista. Ei niitä kieltäytyjiä koskaan ole 
niin    paljon,    että    valtion    kannattaisi    heitä 
rääkätä tai rangaista. — — — Muistuu mieleeni 
räikeä esimerkki omasta nuoruudestani. — — — 
esimerkkinä nuoruuden aikuisesta reaali- 
politiikastani ks armeija    1930:49—52, 

Vanhemmat ihmiset asettuvat usein ymmärtä- 
mättömyydessään nuorten vihamiehiksi ja 
vastustajiksi, kun nämä tahtovat seurata 
Kristusta; silloin on nuorten ennemmin toteltava 
omantunnon ääntä kuin vanhempain valitusta, 
jolloin kunnia tulee sille, jolle se kuuluu, ks 
vanhemmat    1930:79—80, 

»En pidä Blavatskyn n.s. teosofiasta», lausui 
minulle nuoruudessani eräs oppinut professori, 
ks H. P. B.    1931:1—5, 

tunsin nuortuvani ks ilo   1931:6—7, 
ajattelen omaa nuoruuttani ks H. P. B:n 

itämaalaisuus    1931:128—129, 
saavat tutustua nuorena kirjoittamaani 

teokseen ks P. E. XII Tulevaisuuden uskonto 
1932:2—3, 

Toivon, että nuorille opetetaan, mitä uskonto 
todellisuudessa on    ks lapsi    1933:177, 

Nuoria ihmisiä voidaan opettaa ruumiilliseen 
työhön, ja heidän asevelvollisuutensa voi 
muuttua työvelvollisuudeksi isänmaan hyväksi. 
ks sota    1934:51, 182. 

Nuorisoliitto, teosofinen 
Ensi numerosta lähtien tulee Tietäjä myös 

sisältämään erityisen varta vasten toimitetun 
nuorisonosaston.    1911:250, 

T e o s o f i n e n  N u o r i s o l i i t t o .  Koko 
Suomea käsittävän Teosofisen Nuorisoliiton 
perustava kokous pidettiin elok. 20 p:nä 
»päämajassa». Ilma oli — harvinaista kyllä — 
sateisten säiden jälkeen silloin hyvin kaunis, 
joten klo 12 alkava juhla saatettiin viettää 
kalliolla taivasalla. 

Juhla alotettiin Teosofisen Sekakuoron 
juhlallisella laululla, jonka jälkeen yli- 
sihteerimme puhui hänelle ominaisella voimalla 
ja lennokkuudella elämän todellisuudesta ja 
katoovaisuudesta, viitaten m.m. siihen, että 
kaikkien hävinneitten ja mitä loistavimpien 
kulttuurien — ihmishengen ja -neron jaloimpien 
tuotteitten — tuhona aina ovat olleet sodat ja 
vainot ihmisveljien välillä ja kuinka meidän 
sotien hävitessä ei aina tästä lähin tarvitsisi 
alottaa alusta vanhojen sivistysten suitsuvilta 
raunioilta, vaan saisimme kulttuuristamme 
yhden pysyvimmistä elämän todellisuuksista. 

Mutta tuon elämän todellisuuden voimme — 
ja sen   ovat   jo monet ennen meitä saavutta-
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neet ja löytäneet kaikkien uskontojen viitto- 
maa tietä myöten o m a s t a  p o v e s t a a n ,  
ovat siellä tulleet tuntemaan tuon kaikkien 
raj otusten ja muutosten yläpuolella olevan 
todellisuuden, elämän, rakkauden jumalan, 
järjen, — miksi hyvänsä sitä nimitettäneekään. 

Sekakuoron kajahutettua taas muutamia 
lauluja, seurasi ohjelmassa — — — 1911:252, 

»Kalevan Nuoret»    1911:284, 321, 
Kalevan Nuoret 1912:51, 99, 109, 148, 194, 200, 

246, 450, 1913:49, 263, 301, 
Sillä juuri nythän P. E. on meitä varten 

laatinut työsuunnitelman, joka erityisesti 
silmälläpitää nuoria ja heidän kehitystään ja 
siinä suunnitelmassa on tutkimustyöllä ensimäi- 
nen ja viimeinen sija, se on sen a ja o. Mieli- 
pahalla olimme pakotetut näkemään, että hänen 
valmistamansa mainio työohjelma ei saanutkaan 
kannatusta itse teosofisen nuorison puolelta 
liiton vuosikokouksessa ja uudistussuunnitelma 
lykättiin vielä vuodeksi eteenpäin.   1913:306, 

Teosofisen nuorisoliiton kanssa oli kerran 
vakavasti puhetta siitä, että se — nuorisoliitto 
— jaettaisiin asteisiin eli luokkiin, jolla olisi 
kullakin oma oppimääränsä suoritettavana, 
mutta sekin tuuma raukesi tyhjiin, ks looshityö 
19)25:262—265. 

Nuori Voima on ansiokas ja hyvin toimitettu 
nuorisolehti. Kehoitamme teosofista nuorisoa 
sitä lukemaan ja tilaamaan, jollei se sitä jo 
tunne.    1923:78. 

Nya Presse n 1907:204, ks säännöt 1913:164— 
167, 

Olin kyllä samana talvena ruvennut kirjotta- 
maan Päivälehteen ja Nya Presseniin, mutta 
vielä en ollut käynyt kysymässä, maksaisivatko 
mitään. (Myöhemmin sen tein enkä koskaan 
unohda, kuinka anteliaasti varsinkin Nya 
Pressenin päätoimittaja korvasi minulle 
artikkeleitani). [*Ote P. E:n teos. muistelmista] 
1915:320, 

Vähän toivoa herätti, että sanomalehti Nya 
Pressen myötätuntoisesti mainitsi oudonlaisen 
stipendihakemuksen ja puolti sitä, mutta kohta 
sain kuulla kunniani perin toisella tavalla. 
[*Ote P. E:n teos. muist.]     1915:464—465, 

1924:220, 221,    1925:407,    1932:160. 
Nyberg, Beda    ks Turku    1908:385. 
Nykyaika, nykyaikainen 
nykyaikaista pakanuutta» ks Raamatun 

opetus    1906:183, 
Nykyajan ihmiset ovat sangen nautinnon- ja 

huvituksenhaluisia ja siitä syystä samalla 
heikkohermoisia, ks huvit    1906:230, 

Nykyaikainen teosofi on ihminen, jolla on 
varma elämänkatsomus ja jonka elämän- 
katsomus perustuu oman järkensä syvälliseen 
vakaumukseen. ks salatiede art Todistuksia 
1907:2, 

N y k y a i k a i n e n  t i e t ä j ä  ks A. B. 
1908:66—67, 

Olen tällä tavoin tahtonut esittää lukijoil- 
lemme tätä nykyajan merkillistä salatieteilijää 
ja selvänäkijää, että ks C. W. L.    1910:4, 

nykyajan polttavimpia yhteiskunnallisia 
kysymyksiä ks maanomistus    1910:50—52, 

Nykyajan nuoret ks rauha    1910:325—328, 
Nykyajan kirkot ja lahkot edustavat paavali- 

laista Kristusinspiratsionia. ks Tolstoi 1910- 
400, 

Kun yhä selvemmin aletaan huomata, että 
teosofia on nykyajan suurin sivistävä voima, 
tulee myös välttämättömäksi valmistaa kaikilla 
paikkakunnilla tilaisuutta teosofian tutustumi- 
seen,    ks kirjallisuus    1911:82, 

Nykyaika on usein valmis tuomitsemaan 
tunteitamme liian vähäpätöisiksi järjen ja 
ymmärryksen rinnalla ja unohtaa samalla, että 
tunteet muodostavat kokemuselämämme varsi- 
naisen pohjan,    ks tunne    1911:182—183, 

Keskiaika on siirtynyt nykyaikaan. Nuo 
ihmiset, jotka ks Titanic    1912:203—204, 

filosofi Henri Bergson ajattelussaan lähenee 
mystiikkaa, niin että häntä syystä voidaan kut- 
sua nykyaikaiseksi mystikoksi ks mystiikka 
1914:98—100, 

nykyajan ihminen yleensä näkisi sivistyksen 
turhaksi,   ks tajunta    1915:52, 

puhuvat painavia sanoja nykyajan vaatimuk- 
sista ks Kotimaa    1915:498, 

Mutta nykyajan tekniikka ja taiteellinen 
vaisto näkyvät vievän, jos niin saa sanoa, 
oikeaan suuntaan,    ks Atra, Kaarlo    1916:53, 

vaikka nykyaikana paljon mammonan- 
palvelusta näkyy pinnalla, pidän sittenkin 
kiinni uskostani,    ks ajatus    1916:386—387, 

Suvaitsevaisuuteen me nykyajan ihmiset 
kykenemme, mutta mitä siitä yli käy, se jää 
riippuvaksi vapaasta tahdostamme, ks teosofia 
art Veljeyden    1916:389—391, 

Sillä olemmeko me nykyajan ihmiset todella 
valinneet kristinuskon? ks Kalevala, kristin- 
usko ja Suomen kansa    1917:159—163, 

Kivi osottautuu — — — nykyaikaiseksi mysti- 
koksi,    ks P. E. VII    1917:392, 

»mitä maamme nykyaikana eniten kaipaa?» 
ks   Suomi    1917:450—451, 

Olemme kauan kaivanneet kirjaa, joka perus- 
teellisemmin selittäisi, mitä hyötyä nykyajalle 
ja nykyajan ihmisille oikeastaan on teosofisesta 
liikkeestä ja teosofisesta maailmankatsomuk- 
sesta, ks P. E. XII Teosofian sanoma nyky- 
ajalle    1919:164, 

tuomio       nykyajan       materialismista. ks 
Hemmer, Jarl    1920:105, 

nykyaikaisiin tietäjiin ks R-R    1920:344—348, 
nykyajalle uudesta elämänymmärryksestä ks 

R-R 1920:382—383, 
N y k y a i k a i n e n  i h m e i d e n t e k i j ä  

1921:127—128, 
Ja koska nykyajan käytännöllinen äly kes- 

kittää huomionsa näkyväiseen maailmaan, ei ole 
ihmeteltävä, että teosofitkin — kelvatakseen 
maailmassa — tahtovat olla maailmassa mukana 
sitä parantamassa ja sen oloja oikaisemassa, ks 
yhteiskunta 1922:291—292, 

nykyajan teosofin ja kristosofin havaintoja 
ks J. R. H.: Isä Aabraham 1925:192, 

Teosofinen elämänymmärrys vaikuttaa salai- 
sena voimana nykyajan henkeen ja yleiseen 
mielipiteeseen ks lootuskoulut    1926:132—135, 

eikö totuus ole rakas ja kallis nykyajan 
ihmisille ja etsijöille ks R-R    1926:219, 
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nykyaikana pidetään vuorisaarnaa epä- 

käytännöllisenä ks Vuorisaarna    1927:85—87, 
tosiseikasta, josta nykyajan astrologit jo 

kauan ovat huomauttaneet, nim. että olemme 
siirtymässä tai juuri siirtyneet »Kalojen mer- 
kistä Vesimiehen merkkiin». — — — nyky- 
aikaiset havainnot eivät ulotu niinkään pitkiin 
aikoihin,    ks murroskausi    1927:213—218, 

Nykyajan ihmiset eivät usein niitä [*haltioita, 
luonnonhenkiä] näe, mutta ks Suomen tule- 
vaisuus    1928:204—208, 

nykyajan vaatimukset ovat juuri suuria 
muodon suhteen,    ks R-R    1929:1, 

ks politiikka    1929:93—95. 
Jos kuuntelee, mitä nykyaikaiset sotamiehet 

sanovat, niin ymmärtää, että sota ei ole enää 
sellaista, jollaiseksi runoilija sitä kuvitteli. 
Sodassa tullaan vain hulluiksi, ks Topelius, Z. 
1930:42—43, 

tutustua — — — nykyajan luonnontieteelli- 
siin saavutuksiin,    ks moraali    1930:94—95, 

Olen itsekseni kuvitellut, etteivät nykyajan 
ihmiset katso nuoren tytön ulkoasuun yksin- 
omaan, vaan että ks ilo    1931:7, 

Oi yksilöt, oi kansat, monta nousee kysymystä 
mieleen, kun katselee nykyajan elämää: miksi 
ei voitaisi tehdä noin, miksi ei menetellä näin? 
Ja kuitenkin ks Vesimies    1932:169—172, 

nykyajan ihmisen läpikäydä samaa Damaskus- 
kokemusta ks Paavali    1932:204—207. 

Nykyhetki 
Jokainen nykyhetki on menneisyyden lapsi 

ja tulevaisuuden isä.    1906:41, 
Uskonto on nykyhetkeä varten ks uskonto 

art Mitä    1906:235—236, 
Ihminen voittaa äärettömän paljon nyky- 

hetkelläkin.    ks Tietäjä    1908:355—357, 
Me elämme ikuisessa läsnäolon nykyhetkessä, 

sillä menneisyys elää muistona ja tulevaisuus 
toivona,    ks aika    1913:2, 

Nykyhetki on menneisyyden poika ja tule- 
vaisuuden isä. ks Salaisen Opin »Maailman- 
synty»    1914:58—59, 

nykyhetken huomatuimpia suomalaisia runoi- 
lijoitamme ks Hemmer, Jarl    1920:105, 

Hänen käsityksensä nykyhetkisestä länsi- 
maalaisesta kulttuurielämästä ei juuri ollut 
meitä  imarteleva,    ks India    1924:367, 

Nykyhetken haudan yli ojentaa menneisyys 
kätensä tulevaisuudelle,    ks Vuosi    1925:3, 

Nykyhetki on meidän omamme tulevaisuuteen 
nähden, vaikkakin se on karmamme ja kohta- 
lomme taaksepäin katsoen, ks magia 1927: 
128, 

sanat ovat yhtä raikkaat ja nykyhetkelle 
sopivat ks Järnefelt, Arvid    1928:273. 

Nykyisyys, -nen, nykyään 
evankeliumit nykyisessä »yksinkertaisessa» 

muodossaan ovat tuloksena tahallisesta ks 
Kristinuskon syntyessä    1906:183, 

Europan nykyinen kulttuuri ei ole suorastaan 
kristinuskon ansio, vaikka ks kansa 1906:230— 
231, 

ikuisuudessa ei ole muuta kuin nykyisyyttä, 
ks uskonto art Mitä me    1906:235—236, 

mutta nykyisen korkean sivistyksen kannalta 
 

pilkka kai on paikallaan muitta mutkitta ks 
Barley, A. H.    1907:45—46, 

Nykyinen yhteiskunta ei ole muutettu yhdessä 
elämän-iässä. ks Blatchford, R. 1908:311, 

suurta nykyisyyttä varten, ks Uusi elämä 
1908:324, 

Nykyisyys on menneisyyden lapsi ja samalla 
tulevaisuuden isä. ks Teosofinen liike 1909 
joulul: 13—14, 

ennustus — — — nykyisen sivistyskauden 
lopusta ks maailmanloppu   1910:133, 

Leo Tolstoi oli todella aivan kuin nykyisten 
ihmisten omatunto, ks Tolstoin oppi ja teosofia 
1910:403—411, 

itse olemme luoneet nykyisyytemme ks 
itsetunto    1911:3—4, 

Ympäri maailman odotetaan nykyään, että 
Kristus tulee takaisin. ks Joulusymboliikkaa 
1911:361, 

Elämme nykyään merkillisessä ajassa. — — — 
korkeiden henkimaailmojen tieto ja luottamus 
on nykyään, että ks maailmanuskonto 1912:29— 
31, 

Nykyisyys on olematon silta menneisyyden ja 
tulevaisuuden välillä,    ks aika    1913:2, 

nykyistä tiedettä koskeva — — — Henki on 
iäinen nykyisyys, elämä on aika, kulunut, 
nykyinen ja tuleva, aine on lennosta temmattu 
ajan hetki. ks Salaisen 0:n Maailmansynty 
1914:54—59, 

heidän tajuntansa nykyinen painopiste 
siirrettäisiin fyysillisistä aivoista toiseen yli- 
fyysilliseen tilaan ks tajunta    1915:52—54, 

Kun katselen tätä menneisyyttä ja ajattelen 
nykyistä vuosisataa, tekee mieleni vertailla 
niitä toisiinsa, etsiä yhtymäkohtia ja tehdä 
johtopäätöksiä,   ks  vallankumous   1915:147—149, 

Nykyisten tiedemiesten suuri ansio on siinä, 
että he keräilevät ja kokoilevat tosiseikkoja, 
ks Holmberg, Uno    1916:440, 

Jos nykyinen sota loppuu valkoisten voitolla 
ks sota    1917:200—201, 

Ihminen luulee kyllä elävänsä nykyisyydessä, 
mutta mikä se nykyisyys on? Sitä ei ole 
olemassa,   ks aika    1920:3, 

nykyinen ihmiskunta on elävä enkelikuntana 
viidennessä luomiskaudessa, ks Valon ja varjon 
1922:103—105, 

Vaikkeivät nykyiset valtiot ks sota 1922:164 
—165, 

Nykyinen tieteellinen järkemme kaipaa 
tuommoisia maagillisia todistuksia hengen voi- 
masta aineen yli.   ks mestari    1923:243, 

nykyisen ajan totuudenetsijän seurassa ks 
J. R. H.: Isä Aabraham    1925:192, 

nykyisen vapaamuurariuden muotoihin ks 
vpm 1926:106—107, 

Olemme menneisyydessä — ennen eläessämme 
maan päällä — valmistaneet nykyisen kohta- 
lomme. Kannamme seuraukset menneistä teois- 
tamme, ei nykyisistä ponnistuksistamme. ks 
ponnistus    1928:182, 

ohjelman kansamme nykyiselle elämälle, ks 
Suomen tulevaisuus    1928:208, 

Nykyinen tilanne on jotakuinkin välitön 
seuraus Versaillesin rauhasta. — — — Jos 
nykyinen sota loppuu valkoisten (voimien) 
voitolla ks Versailles    1929:317—318, 
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Eiippuuhan moite ja kiitos jonkunverran 
nykyisestäkin personallisuudestamme, sillä 
olemmehan vapaita ihmisiä. — — — kaunis 
nykyisyytemme voittaa pahankin karman. ks 
parjaus    1930:132, 

nykyisessä maailmassa palvotaan mammonaa 
monella tavalla,    ks Temppeliseura    1931:250, 

Nykyisen ihmiskehityksen päämäärä on 
Kristuksenkaltainen inhimillinen täydellisyys, 
ks kehitys    1932:100, 

Me elämme nykyisyydessä ja katseemme 
tähtää tulevaisuuteen,   ks R-R   1933:39, 

Nykyinen maailma — — — mullistuksen 
kynnyksellä ks teknokratia    1933:72. 

Nylund, Adolf    [*nimim Uraniel] 
1905:148, 1906:229, 286, 
Eräässä Uranielin laatimassa horoskopissa 

ennustetaan, että asianomainen henkilö saisi 
pakotuksen polveensa vuoden 1910 alussa. Tämä 
ennustus kävi niin kirjaimellisesti toteen, että 
reumatinen särky ilmestyi polveen viime joulu- 
kuun 30 p:nä. Sama henkilö, jonka nyt on 
oikein vaikea liikkua, kertoi minulle, että hänen 
horoskopissaan on useita ennustuksia viime 
vuoden suhteen, jotka kaikki ovat sanan 
mukaan toteutuneet. Tämä on omiansa lisää- 
mään Uranielin mainetta astrologisena profe- 
tana ja samalla kai se on materialisteille ja 
epäilijöille pulmallinen pähkinä?  1910:6, 175, 

1911:350, 1912:3, 1916:245, 1917:203, 1920:7, 
1922:64, 

Adolf  Nylund   (»Uraniel»)   1924:159,   1932:240. 
Nylund, Tyyni 1916:245, 1917:203. 
Nyman, H. 1910:175. 
Nyman,   Kalle   1929:273. 
Nusslein,  Heinrich  1928:93,  1929:21—22. 
Nyt 
N y t on ikuisuuden otollinen aika, ja nykyi- 

nen elämä on aina tärkein, ks uskonto art Mitä 
me uskonnosta ymmärrämme 1906:235—236, 

Koettakaamme ajatella k ä y t ä n n ö l l i s i ä  
toimenpiteitä nyt elävien onneksi ja kehityk- 
seksi, sillä muuten taistelemme tuulimyllyjä 
vastaan,   ks Blatchford,  R.   1908:311, 

Nyt tiedämme sanoa, että teosofinen liike on 
sitä varten syntynyt, että se valmistaisi maa- 
perän sille suurelle maailman uskonnolle, joka 
ennen pitkää tuleva on. ks uskonpuhdistus 
1909:42—43, 

Jumala — — — ilmestynyt — — — ja  nyt 
taas teosofiassa — — — Nyt taas oli 1,800 vuotta 
kulunut,   ks Jumala  1909:107—108, 

Nyt tiedämme, että Fransiskuksella oli eri- 
tyistä apua Jeesukselta. — — — Nyt on ruu- 
mistunut paljon sieluja, jotka — — — Nyt on 
takeita jonkinmoisia siitä, ettei ks Fransiskus 
1909:335, 

nyt, kun ihmiskunta suurin askelin lähenee 
uutta aikaa, ks P. E. XII Uuden ajan aamun- 
koitteessa   1910:1—2, 

Nyt on teosofia tullut, on varmasti tullut, ks 
P. E. V Mikkeli 1910:363, 

Voisimme sanoa, että nytkin joulujuhla muis- 
tuttaa sitä suurta tapausta, joka ei ole niinkään 
kaukana, jolloin Kristus henkilönä on uudes- 
taan syntyvä maan päälle, ks Joulusymboliik- 
kaa  1911:361,      . 

Nytkin jokainen totuudenetsijä — — —    Nyt 
olemme tulleet kehityksessä sellaiseen tilaan, 
että — — — Suomen kansa sai herätä kansallis- 
tuntoon. Nyt sen pitää herätä ihmistuntoon, 
nyt sen täytyy seisoa muiden kansain veljenä, 
totuuden Jumalan edessä ja sen täytyy omalla 
tavallaan, omalla kansallisella tavallaan heijas- 
taa jumalallista totuutta, tuoda ilmi jumalallista 
viisautta. Tähän tietoon on Suomen kansa nyt 
herätettävä,   ks maailmanuskonto  1912:30—31, 

Nyt   elämme   juuri   sellaisessa   ajassa,    että 
ihmissielu ei niin usein tee Ainon lailla. — — — 
Nyt   on   helvettiä   enemmän   toteutettu,   mutta 
— — — on tullut myös taivasta enemmän, sillä 
nyt voi enemmän tuntea totuutta. [*Ote art 
Kalevalan Aino-taru]   1912:162, 

Nyt tarvitsee teosofia Suomessakin rahaa, ks 
kesäkurssit 1912:252, 

Salaisuuksista  — — — jokainen joka haluaa 
nyt voi saada tietoa,   ks viisaus 1913:471, 

Nytkin elämme uuden ajan kynnyksellä, nyt- 
kin raivoaa maailmassa sota — — —  Kuuluu- 
han nyt jo ääniä, jotka — — — »maa on oleva 
taivas   ensimäisellä  kolmatta   vuosisadalla  ver 
rattuna siihen millainen se nyt on»   (Teosofian 
Avaimen  loppusanat),   ks  vallankumous    1915: 
147—149, 

Nyt olemme kuin orvot yksin heitettyinä, me 
kaikki pienet, joiden pitäisi jatkaa teidän työ- 
tänne. Jos nyt maamme ja kansamme kulkee 
kohti merkillistä tulevaisuutta, kuka meistä 
osaa sen kulkua ohjata? ks Lönnrot, Elias 1915: 
317—318, 

Nyt annan sydämeni puhua. 

Nyt alkaa toteutua se, jonka olen uskonut 
tulevan, jota olen odottanut ja ennustanut. Nyt 
kaikki omin silmin näemme, että uusi päivä 
koittaa Suomelle — Europalle — koko ihmis- 
kunnalle. Nyt on ajan kohdussa äärettömiä 
hyvän mahdollisuuksia, nyt kysytään Suomen 
kansalta, Venäjän kansalta, kaikilta Europan 
kansoilta: osaatteko ottaa tilaisuudesta vaarin? 
ks Suomi 1917:152—157, 

Ja kuitenkin valkoiset ja mustat voimat ovat 
mukana maailmantapahtumissa nyt niinkuin 
aina. Ja juuri mukana toisilla tasoilla, jos täl- 
läkin. Ymmärtäkäämme vain oikein niiden 
keskinäistä suhdetta,   ks sota  1917:200—201, 

Nyt keskinäinen luottamus ja ystävyys tulee 
perustumaan siihen, että väkivallan teko sinään 
on mahdoton,   ks Suomi 1917:201—202, 

Nyt Kristus etsii ihmissieluja. Nyt Jumalan 
rakkaus pyrkii ilmentämään pyhää majesteet- 
tiaan. — — — Nyt ei monellakaan ihmisellä ks 
Kristus 1917:441^42, 

Mitä Suomi-äitimme nyt kaipaa, mitä meiltä 
odottaa? — — — Nyt jos koskaan tarvitaan 
teosofisen elämänymmärryksen läpitunkemia 
ihmissieluja. Nyt jos koskaan tarvitaan oikeata, 
todellista ja  puhdasta uskontoa. — — —   Nyt 
lähestyy suuren kylvön aika ja on jo. — — — 
Nyt joulukellojen soidessa voisi ihme tapahtua, 
ks Suomi  1917:446—447, 

»Nyt riippuu kaikki siitä, että oikea rauha 
tehdään», oli tapanani sanoa itselleni ja toisille- 
kin ks sota 1924:2—4, 
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»Nyt   tarvitsee   teosofia  Suomessakin  rahaa? 

— — — »   ks  Päämaja   1924:164—165,   sama  ks 
kansanopisto   1924:204—205, 

Sentähden esitän nyt asiat vähän toisella 
tavalla. Sanon nyt: kaikki todellinen uskonto 
on juuri opetuslapsiutta. ks vuorisaarna 1927: 
87—88, 

Nyt olemme samassa asemassa kuin puoli- 
toista vuosituhatta sitten, yhä elämme keskellä 
Rooman valtakuntaa ja yhä kuuluu ks Kristin- 
usko ja maailmanrauha  1927:394, 

Niinkuin nyt on, uskallamme vain toivoa, että 
ks politiikka  1929:94—95, 

Mutta nyt kun teologisissakin piireissä on 
alettu ymmärtää mystillistä Kristusta, s.o. 
»Kristus meissä», kuten Paavali sanoo, nyt on 
aika tullut, että tarvitsemme historiallista var- 
muutta Jeesuksenkin henkilöllisyyden suhteen, 
ks Poika 1929:416, 

Kuten silloin on nytkin — — — Kuten silloin 
on nytkin — — — Kuten silloin on tämä nyt- 
kin — — — Mutta  kuten silloin tämä nytkin 
on vain ohimenevää ilmiötä. — — — Vaikka 
otaksuisimme, että Venäjällä nyt ovat jälleen- 
syntyneet jotkut atlantilaiset mustat maagikot 
tai että ks tuhatvuotinen 1930:137—138, 

Mutta nyt 19:nnellä vuosisadalla suunniteltiin 
julkista toimintaa. Nyt pitäisi auttaa kaikkia 
ihmisiä, jokaista, jolla olisi korvat kuulla totuu- 
den ääntä, ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:126 
—129, 

Nyt meidän huomiomme pitää totuudenetsi- 
jöinä   kohdistua   Paavalin   Damaskuskokemuk- 
seen, sillä — — — Nyt on asian laita niin, että 
ei ole ollenkaan mahdotonta nykyajan ihmisen 
läpikäydä samaa Damaskuskokemusta kuin 
Paavali. Päinvastoin — — — jos nyt otak- 
summe, että teemme semmoisen kokemuksen 
—  —  —   Paavali    sanoo:    »Kristus    elää   nyt 
minussa». — — — Hän   lähti   nyt  miltei   yli- 
inhimillisellä voimalla ja ponnella julistamaan 
sitä uutta sanomaa, jota kukaan ennen ei ollut 
julistanut, koska itse asia oli tapahtunut nyt 
vasta,   ks Paavali 1932:203—207. 

Nyt on otol l inen  aika  [*hetki] 
ks uskonto art Mitä me 1906:235—236, 
ks astraali 1907:182, 
ks Mysteriot II 1916:110—115, Kaita tie 1916: 

152—154, joulu 1927:376—379. 
Nähdä, näkeminen jne 
Tämä on hieman rohkeasti sanottu, mutta jos 

te n ä k i s i t t e  niinkuin minun on suotu 
nähdä, silloin ymmärtäisitte, ks Tietäjä 1908: 
6—9, 

Näin ja tunsin ja tiesin, että uskonto ks joulu 
1910:398—399, 

Voihan nuorenkin sydän olla puhdas, niin 
että hän näkee jumalan? ks nuoriso 1912:454 
—456, 

Vain puhdassydämiset »näkevät Jumalan». 
Ja mitä he näkevät? ks Salaisen 0:n Maailman- 
synty  1914:54—59, 

intuitsioni eli sisänäkemys, joka saattoi kehit- 
tyä elämän visioniksi eli näkemiseksi, ks mys- 
tiikka  1914:98—110, 

Heti ensimäisenä iltana heräymyksen! jäl- 
keen, kun kerroin kodissani, että olin syntynyt 
 

uudestaan »jumalan pojaksi» ja että kuten 
sanoin »näin jumalan», arveli isäni — — — 
Sanoin, että näin jumalan. En voinut keksiä 
selvempää määritelmää kokemukselleni, sillä 
mitä näin ja tajusin oli yhtä merkillistä kuin 
vaikeasti kuvattavaa laatua. [*Ote P. E:n teos. 
muist.]  1915:262—267, 

Jos me »näemme» mestarin, emme vielä tunne 
häntä,   ks Mysteriot II 1916:113—115, 

useimmat mestarit, joita »nähdään», ovat aja- 
tuskuvia. Todellista mestaria ei nähdä; hänet 
tunnetaan. Toisin sanoen: näkeminen ei vielä 
todista toisen mestariutta; täytyy tajunnassaan 
osata tuntea ja tietää, että nähty on mestari, 
ks Dunlop, D. N.  1916:195—196, 

»näkee Jumalan»  ks kehitys 1920:99—101, 
»Näin Jumalan», kuten silloin sanoin. — — — 

Sanonpahan   tässä  nyt,   että  näin  sen   elämän, 
jota Valkoinen Veljeskunta elää, — — — näin, 
että Kristus on vapahtajamme — — — näin, 
että ilman Kristusta  emme voi elää henkisesti 
— — — näin,  että Jeesus  oli   antanut   selvän 
ohjelman henkiselle elämällemme — — — Minä 
näin silloin, mitä nämä käskyt merkitsivät: 
ne    kielsivät    väkivallan,   ne   kielsivät   sodan. 
— — — Näin,  että  vaatimus oli ehdoton.    Ja 
näin, ettei se — — — Tämä oli se totuus, jonka 
näin, tämä se totuus, jota en sittemmin ole voi- 
nut kieltää,   ks sota  1920:103—105, 

Ajatellessani Europan kohtaloa näen seuraa- 
van kuvan: talojen ja kaupunkien sauhuavia 
raunioita ks sota 1920:196—199, 

Jo nuorena näin ja tiesin, että teosofiasta 
tulisi elämäni elävä voima ks Mea culpa 1922: 
259—264, 

Emme voi nähdä, missä Jeesus Kristus on 
korkeampi, jollemme näe Buddhan korkeutta, 
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:129, 

Paavali näki sillä hetkellä mikä on Jumalan 
Poika. »Näki.» sana on vaillinainen — tietä- 
mistä se oli. Siihen mahtuu näkeminen ja kuu- 
leminen ks Paavali 1932:204—207. 

Näkemys 
opetuslasten näkemyksiin ks Kristus 1913: 

3—6, 
Kyllä se mitä puhun on omaa ajatustani ja 

näkemystäni, ks tunnustus 1918:165—167, 
kuvata näkemyksiäni näistä muutoksista ks 

murrosaika  1927:215—218, 
näkemyksistä — — — korkeammalta taholta. 

ks Suomen tulevaisuus 1928:203—208, 
olin tilaisuudessa kertomaan uusista näke- 

myksistäni, ks P. E. VIII 1930:55. 
Näkijä 
Näkijä neuvoo apua etsivää: »Teidän on vai- 

kea olla ja te olette raskasmielinen. Teidän 
aurassanne on tumma pilvi, joka teitä painaa. 
Mutta te voitte siitä päästä. Se ei ole varta- 
lonne ympärillä ja sisällä, silloin teidän olisi 
vaikea siitä irtautua. Se lepää hartioillanne ja 
raskauttaa ajatuksianne. Tiedättekö, millä 
tavalla voitte pelastua? Nostakaa kätenne ylös 
taivasta kohti ja sanokaa henkenne Herralle: 
minä tahdon vapautua. Sinä tahdot, että olisin 
vapaa, mikä meitä estää voi? Puhukaa luotta- 
muksella ja uskolla. 
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»Kuinka oikein Kristus puhui sanoessaan 
ihmisille, että heidän uskonsa oli heikko! 
Kuinka inhimillinen oli Pietarin rukous, kun 
hän pyysi: Herra, vahvista uskoani! Sillä toti- 
sesti ihmisten usko on heikko. Meidän aika- 
namme on niin vaikea uskoa mitä ei näe. Ja 
kuitenkin usko näkymättömään maailmaan on 
vain uskoa omaan itseensä. Ei näkymätön maa- 
ilma ole meidän ulkopuolellamme eikä meistä 
kaukana. Joka puolella se meitä ympäröi ja 
itse olemme sen kansalaisia. Se ihminen joka 
ei tunnusta itseään muuksi kuin fyysillisesti 
näkyväisen maailman jäseneksi, hän ei tunne 
itseään, hän kieltää itseänsä. Hän on aivan kuin 
laulaja, joka kainostelee ja sanoo: en minä osaa, 
silloin kun häntä pyydetään laulamaan. Hän 
jättää suurimmat kykynsä käyttämättä ja 
antaa niiden kuihtua . . . 

»Mutta onnellinen se ihminen, joka ymmär- 
tää itsensä ja tietää ken hän on. Ihminen on 
jumal-syntyinen henki, hän on kutsuttu aineel- 
lisen maailman herraksi, koko näkyväinen 
luonto häntä tottelee, kun hän oppii sitä käske- 
mään. Ja opin tie on uskon tie, uskalluksen ja 
luottamuksen tie. Sinun pitää luottaa itseesi, 
oi ihminen. Tee sielusi väkeväksi äläkä sitten 
pelkää vastuuta. Luota näkymättömän hengen 
todellisuuteen. Kasvaos tiedossa ja rakkaudessa, 
kasvat  myös  vallassa ja  voimassa.» 

1910:365—366, 367, 
näkijäystävältäni ks  Suomi  1919:6—8,  290, 
ks Tietäjä 1919:290—291, 
näkijä ja profeetta ks Leino, Eino 1926:13—14, 
Muistammehan, ettei kukaan runoilijois- 

tamme ja näkijöistämme, jotka ks Suomen tule- 
vaisuus  1928:207—208. 

Näky,  näyt 
Kys. Omantunnon 7 numerossa vastasi X 

erääseen kysymykseen, että raamatun ihme- 
kertomukset salatieteen kannalta ovat tosia. 
Mistä sitten tulee, että esim. Johanneksen näyt 
ja ilmestykset sotivat valistunutta järkeä vas- 
taan? Eihän kukaan meikäläisistä usko kuol- 
leitten ylösnousemista viimeisenä tuomiopäi- 
vänä, tähtien tuolla puolen olevaa jalokivi- 
muureilla ympäröityä taivaallista Jerusalemia 
y.m. 

Vast. Todelliset näyt ja ilmestykset, jotka 
tulevat meille korkeammilta tasoilta ja koske- 
vat niiden tasojen elämää ja olosuhteita, ovat 
melkein aina v e r t a u s k u v a l l i s i a  ja sen- 
tähden »järkeä vastaan sotivia» — paremmin 
»ymmärryksen yli käyviä». Sillä ne ovat käsit- 
tämättömiä ainoastaan niin kauan kuin koe- 
tamme ymmärtää niitä fyysillisesti; jos sitä 
vastoin etsimme niissä piilevää merkillisyyttä 
ja löydämme sen, silloin järjettömyys niistä 
paikalla katoaa. Kts. esim. edellä, kuinka 
voimme ymmärtää »kuolleitten ylösnousemuk- 
sen» (vastaus XIII kysymykseen1)). Tietysti 
on ihmisiä, varsinkin mediumeja, jotka eivät 
ymmärrä näkyjensä symbolista merkitystä, 
vaan ottavat niitä »kirjaimellisesti»; he voivat 
silloin, jos sattuvat näkemään esim. joitakin 
astralisia   kauhuja,   pelotella   itseään  ja   muita 
 

1)   [*ks ylösnousemus 1905:214—215] 

kaikenmoisilla luulotteluilla maailman lopusta, 
helvetin tuskista, Jumalan tuomioistuimesta, 
synteihin hukkumisesta y.m. 1905:215, 

näkyjä mestarista ja Kristuksesta — — — 
Nämä näkemiset ja kuulemiset kuuluvat pie- 
nempiin mysterioihin, ks Mysteriot II 1916:111 
—115, 

näky teki minuun psyykkisen vaikutuksen, ks 
punainen aika  1918:130—131, 

hyvä esimerkki todellisesta astraalisesta 
näystä,   ks Turunen, Eero 1918:196, 

Sama ystäväni on myös nähnyt seuraavan 
näyn ja pannut sen näin kuuluvana paperille 
ks Suomi 1919:6—8, 

itse en milloinkaan unohda sitä näkyä, joka 
silloinkin vastatessani niin elävänä ja toivotto- 
mana kuvastui silmiini, ks sota 1920:196—199, 

kristillinen kirkko — — — ei kyennyt selittä- 
mään hänelle [*H. P. Bille] hänen näkyjään ja 
hänen kykyjään, ks H. P. B:n itämaalaisuus 
1931:122—129. 

Näkymätön, näkyväinen 
ks teosofia 1905:29, raamattu 1905:183, 
ks Historian lehti kääntyy 1905:210, 
luonnon näkymättömiä henkivoimia, ks juhla- 

menot  1905:246, 
usko näkymättömiin ks Landtman, G. 1906:91, 
että elämä itsessään on näkymätön, että maa- 

ilma on näkymätön ja että ihminen on näky- 
mättömän maailman jäsen ks teosofia art Mitä 
T. S. 1906:152, 

ks Opetuslapsena-olo 1906:181—182, 
Ja näkymättömän maailman kannalta katsoen 

mielikuvituksen tie ks paha art Ei pahaa pa- 
halla  1906:189, 

Näkymättömässä maailmassa elää kansan 
minuus jonkinmoisena yhteisenä ylitajuntana. 
ks kansa art Kansallinen 1906:190—192, 

tulla yhteyteen näkymättömien opettajien 
kanssa,   ks P. E. VII 1906:252—255, 

Toiseksi hän oppii tuntemaan ja käyttämään 
näkymättömän luonnon voimia ks salatiede art 
Todistuksia  1907:4—5, 

ks Bölsche, W.  1907:112—113, 
luonnonlakeihin näkymättömässä maailmassa, 

ks Leo, Alan 1908:122, 
yhteyteen näkymättömän kanssa, ks sakra- 

mentti 1908:123, 
olkoon hän sitten näkyväisessä fyysillisessä 

maailmassa tai näkymättömässä, ks Usko ja 
teot  1908:130—135, 

ks karma art Mitä on karma? 1908:331—337, 
ks lapsi 1909:99, 
Jumala asuu näkymättömässä — ja näkymä- 

tön on kaikkialla,   ks lapsi 1909:132—133, 
ks usko  1909:138, 
näkymättömässä maailmassa hänen asemansa 

oli ja on paljon korkeampi ja loistavampi kuin 
tässä näkyväisessä ja katoovaisessa. ks Nöjd, 
J. F. 1909:262, 

Yhtäkaikki »näkymätön» maailma on yhtä 
todellinen kuin näkyväinen ja salaiset voimat 
yhtä todellisia kuin kaikille tutut, ks eetteri 
1909:266—269, 

ks  looshityö  1909:338—340, 
julistaa   näkymättömän   maailman   olemassa-
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olon. ks teosofia art Teosofinen liike 1909 joutui: 
13—14, 
ei näkymättömistä epäile ks usko  1910:76, 
se mikä tapahtuu fyysillisesti on myös tapah- 
tunut’ näkymättömässä maailmassa jossain  toi- 
sessa muodossa ks luonto 1910:127, 
ks kirjallisuus 1910:174, 
ks Rakkaudelle 1910:198—199, 
tiedemiehet   —   —  —    tulleet    vakuutetuiksi 
näkymättömän  maailman  —  —  —  todellisuu- 
desta,   ks salatiede 1910:275, 

näkymätön painajainen, joka ahdistaa ihmis- 
kunnan vapaata hengitystä, ks epäilys 1910:291 
—293, 
Ja kuitenkin usko näkymättömään maailmaan 
on vain uskoa omaan itseensä.    Ei näkymätön 
maailma    ole    meidän    ulkopuolellamme    eikä 
meistä kaukana,   ks näkijä  1910:366, 
ks joulu 1910:397—399, 

ks Tolstoin oppi ja teosofia 1910:409—411, 
ks itsetunto 1911:3, 
Tyydyn siihen uskoon ja vakaumukseen, joka 

annettiin minulle jouluna 1908 näkymättömän 
maailman puolelta, että uusi sivistys on luotava, 
uusi uskonto sen ks Kristus 1911:289, 

Mutta kaikki ihmiset eivät läheskään vielä 
ymmärrä, että karman luonnonlaki pitää paik- 
kansa kaikkialla, ei ainoastaan näkyväisessä, 
vaan yhtä paljon näkymättömässäkin maail- 
massa,   ks karma 1912:111, 

ks henki 1912:113, astraali 1912:161, opettaja 
1912:307—311, 

esoterismissa ymmärretään, että se mikä on 
näkyväisessä on ensin ollut näkymättömässä 
(»eikä epäile näkymättömistä») ks esoterismi 
1912:311—312, 

ks  opettaja  1912:407—414, 
Näkymättömässä avautuu personattomuuden 

personallisuus, ks epäjumala 1913:218, 
ks avioliitto 1913:259, heraldiikka 1914:149— 

150, 
ks Marjatanrengas 1914:257—258, 
maailmanhistorian näkymätöntä johtoa, ks 

ennustus  1914:363—367, 
Enkä voinut ymmärtää muuta kuin että näky- 

mättömän maailman asujain oli minulle ilmes- 
tynyt.   [*Ote P. E:n teos. muist]   1915:100, 

näkymätön maailma on olemassa ja sitä joh- 
taa niinkuin näkyväistäkin jumalallinen viisaus 
ks vallankumous  1915:148—149, 

ks taide 1915:151, 
seisomme näkymättöminä auttajina ks Lönn- 

rot, Elias  1915:317—318, 
ks Tietäjä  1916:1—2, 
ks Mysteriot I 1916:63—67, Marjatanrengas 

1916:91, 
Nyt kun Aleksis Kivi taas kuuluu näkymättö- 

mien auttajien joukkoon ks Kivi, Aleksis 1916: 
149, 

tulin (näkymättömässä maailmassa) vihityksi 
kalevalaisen magian salaisuuksiin ja ks P. E. 
XII Kalevalan Avain 1916:245, 

ks jooga 1916:438, 
N ä k y m ä t t ö m ä s t ä  k i r j a s t a .  kirj. 

A. Dobroljuboff 1916:488, 
ks Mestarit 1917:50, 
Se ei rajota elämän todellisuutta näkyväi- 

seen   maailmaan,   vaan uskoo ja  opettaa,  että 
 

näkyväinen maailma on vain todellisuuden 
ulkonaisin verho, jumalallisen puvun ulkonai- 
sin lieve, ikäänkuin kosmoksen pinta. Näkyväi- 
nen maailma on henkisen eli todellisen maail- 
man ilmennys, jonka sisässä ja takana on aate- 
valtojen todellisuus, ks Kalevala, kristinusko ja 
Suomen kansa 1917:159—163, 
sekä  »valkoiset»  että  »mustat»  voimat näky- 
mättömässä  maailmassa,    ks  sota   1917:199—201, 
Näkymättömässä    maailmassa    tuntuu    kuin 
suuri   mahtava   jumalolento    lähestyisi   maan- 
piiriä.   Sentähden ks Kristus 1917:441—442, 
ks Marjatanrengas  1918:91,  aseet  1918:165, 
Mitä maan päällä tapahtuu, tapahtuu todella 
ensin    näkymättömässä    henkimaailmassa.     ks 
Suomi 1919:6—8, 
ks Jeesus vaiko Kristus? 1919:17—18, 
yhteiskunta 1919:229—230, joulu 1919:293—294, 
H. P. B. 1919:297—298, 
ks marttyyrit  1920:5—6, 

Uskon, että me näkyväiset ihmiset olemme- 
kin korkeampien voimien ohjattavina ja käytet- 
tävinä. Uskon, että Ruusu-Risti-seura on pantu 
alulle näkymättömässä maailmassa ja että se 
vain löytää tällä fyysillisellä tasolla näkyväisen 
ilmaisumuotonsa meidän kauttamme. Uskon, 
että ks R-R 1920:344—348, 

Ylevän juhlallinen oli puheen loppupuolella 
se hetki, jolloin näkymättömässä maailmassa 
pystytettiin Suomeen Ruusu-Risti ks R-R- 1920: 
382—383, 

ajatukset kaikki ovat väräilyjä näkymättö- 
mässä astraalisessa ja eetterisessä substansissa 
ks vpm art Mitä vapaamuurarit tavoittelevat? 
1921:191—192, 

ks teosofia 1921:259—262, 
ks yhteiskunta  1922:291—292, 
ks Mestari 1923:204—208, 
näkymättömään maailmaan uskotaan ks laki 

1923:369—370, 
lisätäkseen näkymättömän maailman sopu- 

sointua ks Merikanto, O. 1924:84—85, 
Koko maapallo sekä näkyväisine että näky- 

mättömine asujaimineen riemuitsee sisäisestä 
rauhasta ja ilosta joulun pyhänä aikana, ks 
joulu  1924:363—364, 

ks I. T. J.  1926:34—37, 
näkymättömässä maailmassa toimivien perso- 

nallisuuksien innoittamiksi ja ohjaamiksi, ks 
I. T. J.  1926:243—247, 

näkymättömässä pankissa ks elinvoima 1926: 
269—270, 

ks magia  1927:128, 
ks joulu 1927:376—379, 
Mutta mikäli todella uskomme ylhäiseen joh- 

toon, näkymättömän maailman olemassaoloon 
ks Suomen tulevaisuus  1928:203—208, 

ks Poika 1929:412^16. 
ks P. E. III syntymäp. 1930:3, 
ks uskonpuhdistus 1930:330—331, 
He elävät osaksi näkyväisessä, osaksi näky- 

mättömässä maailmassa, muodostaen salaisen 
veljeskunnan, joka ohjaa ihmiskuntamme hen- 
kistä kasvua ja kehitystä,   ks H. P. B. 1931:3—5, 

Mutta minä jumaloin niitä ihmisiä, jotka 
rakastavat näkymättömiä, saavuttavat voittoja 
sisäisissä   maailmoissa   ja   palvelevat   epäitsek-
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käästi ihmisveljiään kuinka yksinkertaisella 
tavalla tahansa,   ks ilo 1931:7, 

jouluyönä näkymättömässä maailmassa — — — 
Näkymätön luonto ja henkimaailman olennot 
olivat nähtävästi paremmin ja elävämmin 
ymmärtäneet Jumalan tahdon! ks Jouluyö 1931: 
335—339, 

ks P. E. III syntymäp. 1932:2, 
Kun asetumme sielussamme oikeaan suhtee- 

seen näkymättömään maailmaan, silloin sen 
todellisuus voi koskettaa sisäistä tajuntaamme. 
Ja mikä on oikea suhde?   ks C. W. L. 1932:74, 

ks manas 1932:111—112, 
Heräte oli tullut korkeammalta taholta, ja 

näkymättömät kädet ohjasivat koko aloitetta, 
ks ristiretki art Teosofinen ristiretki 1932:160, 

Tarvitaan näkymättömiä auttajia, ks kirkko 
1932:163, 

ks lapsi 1933:177, 
mikään näkyväinen ja maallinen ei ole niin 

kovin tärkeä ks henki  1934:178, 
Ihminen — — — kuuluu syntymäoikeutensa 

nojalla näkymättömään maailmaan ks Teosofia 
ja sosialismi 1934:248—257. 

Näköala 
Askel askelelta me nousemme, ja samalla kun 

näköalamme laajenee, samalla vahvistuu jalan- 
sijamme,   ks täydellisyys  1905:31, 

laajenevat näköalat ks Steiner 1910:84, 
Mikä laaja ja syvällinen näköala aukenikaan 

meille totuudenetsijöille! ks teosofia  1926:2—10, 
Uusia näköaloja avautuu ks Kristus 1927: 

1—4. 
Näkökanta, -kohta 
[*Okkultinen] näkökohta ks looshityö 1909: 

338—340, 
Kun samaa asiaa esitetään eri näkökannoilta, 

laajenevat näköalat, syventyy asian ymmärtä- 
minen, ks Steiner, R. 1910:84, 

Kuitenkin tahtoisin varustaa kirjaa esi- 
puheella, jossa lyhyesti toistaisin näkökan- 
tamme ydinkohdat. — — — Tämä on inhimilli- 
nen näkökanta, ja jokainen on oikeutettu kat- 
somaan asioita omalta kannaltaan, kun vain 
asiat ovat tosia,   ks Kristus 1913:3—6, 

Tieteellinen työ ei ole riippuvainen siveelli- 
sistä näkökohdista. — — — subjektiivinen kanta 
— — — siveellinen kanta — — — uskonnolli- 
nen kanta — — — tämä viimeinen näkökanta 
on korkein ks salatiede 1914:199, 

Okkultinen näkökanta ks yhteiskunta 1919: 
229—230, 

Tässä sotakysymyksessä taistelee siis kaksi 
periaatteellista näkökantaa toisiaan vastaan. 
— — — Teosofisessakin Seurassa on kaksi kan- 
taa: en näet usko seisovani yksin Kristuksen ja 
Buddhan kannalla — — — Jeesuksen Kristuk- 
sen opettama näkökanta, ks sota  19.20:105, 

Oli mielestäni köyhyyden todistus, ettei T. S:n 
seinien sisälle mahtunut erilaisia näkökantoja 
ja ks R-R 1920:241—247, 

tämä näkökanta on omanne, mutta — — — 
Ja me lausumme mahtavia sanoja »erilaisista 
näkökannoista» — — — itse olemme ainoat 
oikean näkökannan puoltajat ja ks teosofia art 
T. S:n tehtävä 1921:330—334, 

Meillä on tässä kaksi näkökantaa. Materia- 
listi — — — ja karmaan uskoja   ks   Kohtalo, 
kaitselmus, vapaus 1924:261—265, 

uudenaikaista antroposofista näkökantaa, ks 
Steiner 1926:11—12, 

poikkeavia näkökantojamme ks R-R 1926:70 
—71, 

Olen tässä esittänyt näkökantojani ja toivon 
ks seurakunta  1926:213, 

Syynä eroon oli päinvastoin juuri se, ettemme 
saaneet täysin vapaasti esittää omia näkökanto- 
jamme ja puolustaa niitä, ks I. T. J. 1926:245 
—247, 

onkin olemassa näkökanta, joka poikkeaa 
tavallisesta  ks vuorisaarna 1927:85—88. 

Nälkä 
Kaksi mahtavinta voimaa, mitkä fyysillistä 

elämää elähyttävät, ovat nälkä ja sukuvietti, 
ks Sukupuoliasia  teosofian  valossa  1906:14—17, 

Kun nälkään nääntymäisillään oleva tai vaik- 
kapa vain nälkäinen henkilö varastaa leivän, ei 
sitä Ranskassa katsota varsinaiseksi varkau- 
deksi,   ks itsemurha  1924:206—209, 

Monet nälkäiset sielut riemuitsisivat kiitolli- 
suudesta, jos he saisivat tietoa teosofian ja 
Ruusu-Ristin sanomasta,   ks R-R 1929:364. 

Näyttelijäin  p i i r i  ks Marjatan rengas 1918:91. 
Näyttämö,   -taide,   näytelmät  jne 
Näytelmä »H. P. B... ks P. E. XII 
ks nainen art Onko nainen heikompi? 1905: 

71—72, 
surujemme ja ilojemme näyttämöön, ks jäl- 

ieensynt 1907:49, 
Ja nyt näyttämö muuttuu, ks Titanic 1912: 

203—204, 
ks nainen  1913:266—267, 
En ole tullut ajatelleeksi, että tuntematto- 

mien ystävieni joukossa voi olla semmoisia, 
jotka luulevat minun kieltäytyvän »maallisista» 
huvituksista. Olkoon heille tässä sanottu, että 
aina olen ollut ja olen yhä vieläkin näyttämö- 
taiteen ihailija. Viime vuosina olen ollut tilai- 
suudessa käymään teatterissa useammin kuin 
ennen ja omaksi tyytyväisyydekseni — toivon 
myös lukijaini iloksi — täytyy minun tunnus- 
taa, etten koskaan ole katsomosta poistunut sie- 
lustani tyhjänä. Milloin minulla on ollut suo- 
rastaan hupaisa hetki, joka on päästänyt val- 
loilleen huumorin voimat ruumiissani, milloin 
olen jännitettynä seurannut tapahtumain kul- 
kua tai nauttinut esiin hyppelevistä ajatuksista, 
mutta aina sieluni on rikastunut ja oppinut. En 
voi muuta kuin olla sydämestäni kiitollinen 
niille ihmisille, jotka ovat näyttämötaiteen pal- 
velukseen antautuneet. Ehkä he omissa vai- 
voissaan ja vaikeuksissaan eivät aina muista 
korkeata kutsumustaan, ehkä he joskus surun 
ja huolen hetkenä sitä epäilevätkin, — mutta 
varmaan he myös joskus näyttämöllä esiintyes- 
sään tuntevat, kuinka katsojat ihailevat ja kun- 
nioittavat heidän työtään. Minä ainakin lukeu- 
dun niihin, jotka pitävät tätä taidetta suurena 
kulttuurin saavutuksena ja lähestyvät teatteria 
kuin temppeliä ainakin. Valtikka ja taikasauva 
on tämän temppelin papittarilla ja papeilla 
käsissään! Kansansa kasvattajia ja sivistyttäjiä 
he ovat! 
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Olin äskettäin katsomassa Strindbergin »Pää- 
siäistä» enkä voi sanoin kuvailla, mikä älyllis- 
henkinen nautinto teosofisella katsojalla on 
tuosta ihmeellisestä kappaleesta. Se on saarna 
semmoinen, jommoista elämä välistä pitää 
ihmislapsilleen. Strindberg on siinä tuonut 
näytteille karman langat, osottanut, miten 
kaikki ulkoapäin ihmistä kohtaava on seuraus 
entisistä syistä, eikä ainoastaan paha, vaan 
hyväkin. Itse lopullinen sovituskin, joka armon 
tapaisena vapauttaa kärsimyksistä, on menneen 
hyvän, kaukaisen ja unohdetun, odottamaton 
hedelmä. Kappaleen henkilöt ovat eläviä ihmi- 
siä — ainakin osien suorittajat saivat ne siksi, 
— ja kuitenkin ne samalla ovat vertauskuvalli- 
sia tyyppejä. Maisteri Heyst on »alempi ym- 
märrys», personallisuus, joka napisee ansaitse- 
mattomista kärsimyksistä. Hänen morsiamensa 
Kristina on usko, joka sanoo ymmärrykselle: 
ole kärsivällinen ja alistu, niin kaikki käy 
hyvin. Äiti on rakkaus, joka antaa rikoksen- 
kin anteeksi ja kärsivällisenä kantaa tuskiensa 
taakkaa; yhdessä uskon kanssa hän salaisesti 
kasvattaa poikaansa, personallisuutta. Tytär 
Eleonora on korkeampi, selvänäköinen tajunta, 
joka toimii oman maailmansa lakien mukaisesti 
ja sentähden joutuu väärinkäsitetyksi perso- 
nallisessa elämässä. Nuorukainen Benjamin on 
toivo, joka syttyy rinnassa pienimmästäkin kos- 
ketuksesta korkeamman tajunnan kanssa ja 
heti sitä rakastaa ja puolustaa. Lindqvist on 
vihdoin karman lain edustaja, päältä katsoen 
isällisen ankara ja leppymätön jättiläinen, 
sisältä äidillisen lempeä ja anteeksiantava suo- 
jelushenki. Kolkolta kaikuu ensin hänen usein 
toistama lauseensa: »kaikki saa palkkansa, 
kaikki», mutta lopulta se muuttuu ylistysvir- 
reksi elämän suurenmoisen viisauden kunniaksi. 

Älkää nyt sanoko minulle, ettei Strindberg 
tämmöistä ole ajatellut »Pääsiäistä» kirjottaes- 
saan. Runoilijat yleensä eivät niin ajattele. 
He saavat aiheensa inspiratsionissa, jota eivät 
itse kykene analysoimaan. Mutta merkeistä 
päättäen niin ei ollut Strindbergin laita. Hän 
varmasti tiesi, mitä hän kirjotti. Vaan miksi 
tämä vähentäisi hänen taiteensa arvoa? Oli hän 
runoilija »jumalan armosta» sittenkin. 1915: 
149—151, 

ks Atra, Kaarlo 1916:50—53, 
mysterionäytelmä ks  »Jokamies»   1916:441, 
näyttämöltä poistuu... ks Mea culpa 1922: 

263—264, 
tehtävä odottaa meitä Europan ja maailman 

näyttämöllä, ks Suomen tulevaisuus 1928:208, 
Työmme ei ole näyttämötyötä, ks politiikka 

1929:51—53, 
minkä osan elämä on hänelle [*ihmiselle] 

uskonut suurenmoisessa näytelmässään, ks toivo 
1930:2, 

Me ihmiset kasvamme tapojemme orjiksi, 
teemme elämästämme näytelmän, — ja elämä 
itse saa pitää huolen siitä, että se karmallisessa 
järkkymättömyydessään muodostuu jumalalli- 
seksi komediaksi, ks joulu  1930:326, 

Aikakauskirjan johtaja [*P. E.] toivoi tule- 
van yhä rikkaammaksi ja monipuolisemmaksi. 
Ja siksi hän halusi saada sille uutta toimitus- 
 

kuntaa, sillä tehtyään lähes 40 v. teosofista 
työtä, hän ilmaisi tahtovansa vapautua vähem- 
män henkisestä työskentelystä, päästäkseen voi- 
makkaammin suoranaiseen luovaan työhön, 
m.m. näytelmien kirjoittamiseen, sillä näytel- 
mät olivat hänestä se taidemuoto, joka sanan 
avulla enimmin vaikutti ihmiseen. Ja siksi hän 
tahtoisi osaltaan olla nostamassa madaltunutta 
kirjallista tasoa ylös pessimismistä, erotiikasta, 
materialismista, tahtoisi taiteen parissa tuoda 
ihmiset jumaluskoon takaisin. Ja siksi oli aika- 
kauskirja saatava toisiin käsiin. — — — Ylei- 
seksi mielipiteeksi tuli, että johtaja oli vapau- 
tettava sen [*aikakauskirjan] rasituksista. 
Mille kannalle toimitus tulisi, jäisi johtajan 
valitseman toimituskunnan tehtäväksi. [*Ote 
R~R:n vuosikokousselostuksesta kirj. Annikki 
Reijonen]  1931:110—111, 

näytelmä »Jumalan vihreät niityt» ks Aalto- 
nen,  Väinö kuvanveistäjä  1933:3—4. 

Nöjd, J. F. 
Muuan p r o f e e t t a .  Viime huhtikuussa 

muutti manan majoille eräs sangen merkilli- 
nen suomalainen mies, vaikka hänestä ei sano- 
malehdissä ole nähty mitään juhlallisia »nekro- 
logeja». Hänen nimensä oli J. F. Nöjd ja hän 
oli erään esoteris-kristillisen liikkeen tunnus- 
tettu henkinen johtaja. Liike ei ole ulkonai- 
sesti järjestetty, vaan toimii hiljaisuudessa ja 
salassa, ja se oli syynä johtajankin tuntematto- 
muuteen. Nöjd oli alkuaan puuseppä tässä 
fyysillisessä maailmassa, mutta herättyään itse- 
tietoisuuteen henkisestä tehtävästään hän enim- 
mäkseen kuljeskeli paikasta toiseen, viipyen 
aina ystäviensä luona, joita hänellä oli ympäri 
Suomea, opettaen ja ohjaten heitä. Hän seu- 
rasi innolla teosofista liikettä, odotti ja sai siltä 
paljon hyvää, tuli m.m. vakuutetuksi astrolo- 
giksi ja asetteli itse horoskopeja. Hänen väsy- 
mätön henkensä taisteli aina Jaakobin taistelua 
Jumalansa kanssa, ja näkymättömässä maail- 
massa hänen asemansa oli ja on paljon kor- 
keampi ja loistavampi kuin tässä näkyväisessä 
ja katoovaisessa. Olkoon hänen astralinen olo- 
tilansa täynnänsä jaloa työtä ja tointa ja saa- 
koon hän taivaissa nauttia opetusta sen Mesta- 
rin huulilta, jota hänen sydämensä rakasti! 
1909:262, 1932:199, 

Nöyrä, nöyryys jne 
Kulkekaamme — — — nöyryyden — — — 

tietä! ks teosofia art Mitä T. S. meille opettaa 
1906:152, 

nöyrrymme ja tunnemme olevamme yhtä 
ihmiskunnan kanssa ks Puhtauden ihanne 1906: 
226—228, 

jos nämä pastorit ja tohtorit etenevät samalla 
nöyryyden tiellä, silloin — — — ylpeyttä, joka 
samalla on nöyryyttä ja iloa. ks Kaila, Erkki 
1906:284, 

Meidän täytyy nöyrtyä kohtalon edessä, ks 
tahto art Mitä on »vapaa tahto»?  1907:193—197, 

ks suuttuminen 1908:29, Ensio 1908:90, 
nöyryydessä ja hiljaisuudessa ks esoterismi 

1909:4, 
Syvälle hänen ajatuksensa tunkee, avaroita 

aloja   se  mittailee,   mutta   kuta   enemmän  hän
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miettii, sitä enemmän hän nöyrtyy ja tunnustaa 
itselleen: »en mitään tiedä», ks uskonto 1909: 
74—75, 

»Nöyrä kysymys niille jotka uskovat sala- 
tieteilijöihin»   ks salatiede  1910:178—180, 

nöyrät sydämestään ks nuoriso  1912:454—456, 
suuren miehen nöyrää työtä ks Lönnrot, Elias 

1915:317—318, 
N ö y r ä  mieli. Tunnustaa täytyy, että 

suomalaisille    teosofeille    oli   paljon    annettu. 
— — — katumuksen ja nöyrtymyksen canossan- 
matka.  Sillä ainoastaan nöyrtymällä ja — — — 
Oi jos saisimme nöyryyden hengen kansassam- 
me heräämään!   ks Suomi 1918:128, 

ks politiikka  1919:260—261, 
Oli melkoinen nöyryytys minulle nähdä, että 

niin ei ollut laita,   ks R-R 1920:340—348, 
Kuinka nöyryytetyksi tunnen itseni, kuinka 

mitättömäksi,   ks Mea culpa 1922:263—264, 
Se soveltuu verrattain harvoille luonteille — 
 

ei ylpeille, vaan nöyrille, — mutta niitä on, 
jotka sitä kulkevat. — — — Jos hänen sydä- 
mensä on nöyrä ja omalletunnolle kuuliainen, 
hän pelastuu ja pysyy oikealla tolalla. Mutta 
ks teosofia  1926:5—10, 

ihminen pysyy nöyränä, jos aina muistaa, että 
asia ehkei ole niinkuin hän on sen ajatellut, ja 
sentähden aina etsii totuutta ks kolminaisuus 
1930:42, 

nöyrä totuudenetsijä, joka lakkaamatta rukoi- 
lee totuuden pyhää henkeä ks moraali 1930: 
94—95, 

niin nöyrä ja syrjään pakeneva ks parjaus 
1930:132, 

nöyrtyy, henkevöityy, ks täydellisyys 1932: 
243, 

sydämeni on aina ollut sille nöyrästi ja vaati- 
mattomasti altis, ks uskonpuhdistus 1933:199 
—200. 
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Objektiivinen, objektiivisuus 
objektiivisia kokemuksia luonnon ylempien 

tasojen salaisuuksista, ks salatiede art Todis- 
tuksia etsittäessä 1907:2—5, 

ks Kaita tie 1907:58—61, 
tarvitsematta pukea ajatuksiani ylen »objek- 

tiviseen muotoon», ks Tietäjä 1909:5, 
ks kehitys 1909:106, 
tunteet ja ajatukset — — — objektivisia »ruu- 

miita» ks itsehillintä 1910:130—131, 
Objektivisesti katsoen Tolstoin kuvaus on 

liioteltu. ks Tolstoin oppi ja teosofia 1910:405 
—411, 

Henki on subjekti, aine on objekti ja elämä 
yhdistävä predikaatti, ks Salaisen 0:n Maail- 
mansynty  1914:55—59, 

Minuuden kaikkiallisuuden läksy on silloin 
samaa kuin oppia mestaria tuntemaan, tulla 
Kristuksen yhteyteen ja tuntea häntä objek- 
tiivisesti. — — — Mitä tarkottaa — — — Kris- 
tuksen objektiivinen tunteminen? — — —  Fyy- 
sillinen ruumis — — —  antaa meidän olla sub- 
jektiivisia ja objektiivisia samalla kertaa, ks 
Mysteriot II 1916:111—115, 

hän tässä suhteessa on esimerkki siitä, kuinka 
mahdotonta on tehdä täysin objektiivisia 
havaintoja henkimaailmassa, ellei ajatus ja 
mieli ensin ole puhdistunut kaikista ennakko- 
luuloista ja ennakkokäsityksistä, ks Konttinen, 
Helena  1919:232, 

Liian paljon emme kuitenkaan saa odottaa 
oppineelta professorilta, jolla tieteellisestä 
objektiivisuudestaan huolimatta nähtävästi on 
aito kirkolliset sympatiat, ks Lehmann, Edv. 
1921:59—61, 

Meillä ei ole minkäänlaista ehdottoman objek- 
tiivista mittapuuta ks teosofia art T. S:n teh- 
tävä  1921:331—334, 

ks Kustannustyö  1923:129, 
ks Uni ja unennäkö 1924:297—301, kuume 1928: 

285, 
jos äänenkannattajamme olisi niin objektiivi- 

sesti toimitettu, että se todella voisi kiinnittää 
puoleensa laajemmankin piirin huomion, ks 
R-R 1932:276—277. 

Occult Review ks Sinnett 1923:165—166, Bla- 
vatsky-yhtymiä  1924:46—47. 

Occult World, kirj Sinnett ks tätä 
Octavius,  Octavio  1909:261,  1928:35. 
Odin, y l i j u ma l a  ks Joulusymboliikkaa 1911: 

357—361. 
O d i u m  theologicum, teologinen viha 
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:128—129. 

Odottamaton 
O d o t t a m a t t o m a l t a  t a h o l t a .  ks 

Booth 1905:163, 
ks Harakiri  1905:163—164, 
»odottamaton aina tapahtuu», ks Suomi 1917: 

154—157. 
Odotus 
Mestarit — — — odottavat odottamistaan ks 

teosofia art Mitä T. S. meille opettaa  1906:152, 
Ympäri maailman odotetaan nykyään, että 

Kristus tulee takaisin, ks Joulusymboliikkaa 
1911:361, 

O d o t e t u n  m a a i l m a n o p e t t a j a n  tu- 
lo,   ks maailmanopettaja 1921:64. 

Aika odottaa, että pystytätte temppelin, aika 
odottaa, että rakennatte opiston, aika odottaa, 
että osaatte järjestää elämänne toisille esimer- 
kiksi, niin ettei teidän kesken puutetta ja kärsi- 
mystä ole.   ks Temppelirahasto   1927:31. 

O. E. Library Critic  1928:103—104, 1933:237. 
Oesterreich, professori ks psykismi 1923:317. 
Ohdake 
Kylväkäämme nisuja nyt, niin emme vastai- 

suudessa niitä ohdakkeita, ks magia 1927:128. 
Ohjelma 
O h j e l m a m m e    ks  Omatunto  1906:5—6, 
ks kirjallisuus 1906:139—140, 
heidän [*haaveilijoiden] ohjelmansa tunkee 

läpi kaikkien mielten ks paha art Ei pahaa 
pahalla 1906:187—189^ 

Pääasia vain on, että ohjelmaa noudatetaan 
ks esoterismi 1909:4, 

Entä Tietäjän  ohjelma?  ks Tietäjä  1910:2—3, 
Tässä on teosofeille ohjelma annettu ks opet- 

taja 1912:311, 
ks nainen 1913:265—267, 
työväenpuolueemme — — — ohjelma juuri se 

ohjelma, jota kannatan, ks Suomi 1917:155—157, 
minun yhteiskunnallinen ohjelmani on: sivis- 

tää ja valistaa ihmisiä, niin että oppisivat rakas- 
tamaan, ks yhteiskunta 1919:259—260, 

meillä oli apunamme Teosofisen Seuran 
ohjelma.  — — —   Eihän   tämä   ollut   mikään 
poliittinen ohjelma — — — oli vain ohjesääntö 
muutamille ks marttyyrit  1920:3—6, 

ohjelman henkiselle elämällemme ks sota 
1920:103—105, 

»vastustavien voimien» ohjelman ks Valon ja 
varjon veljet 1922:104—105, 

Tuskin muuten olisin uskaltanut pitää kiinni 
ohjelmastani läpi koko vuoden, ks Toimittaja 
1922:290—291, 

palvelee teosofisen liikkeen alkuperäistä 
ohjelmaa ks R-R 1924:328, 363, R-R 1925:1—2, 
oppi 1925:223, 
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n.s. looshit oli selväpiirteisen ohjelman nojalla 

muodostettava jonkinlaisiksi oppilaitoksiksi. 
— — — Jos kirjassani esitetty työohjelma otet- 
taisiin käytäntöön ks looshityö  1925:262—265, 

näen suunnattoman eron T. S:n alkuperäisen 
ohjelman — — — ja sen nykyisten menettely- 
tapojen ja opetusten välillä, ks teosofia 1926: 
165—169, 

toivon, että R-R:n jäsenet ja lukijat lausuisi- 
vat mielipiteensä ylläolevasta ohjelmastani ks 
seurakunta 1926:213, 

Tämä ihanne se myös antaa ohjelman kan- 
samme nykyiselle elämälle, ks Suomen tulevai- 
suus 1928:208, 

Teidän ohjelmanne on haaveilijan ohjelma. 
ks politiikka 1929:53, 

Ruusu-Ristin n.s. poliittinen ohjelma ks poli- 
tiikka 1929:93—95, 

»Onhan teillä ohjelma, ja minusta se näyttää 
miltei laajemmalta kuin H. P. Blavatskyn teo- 
sofinen  ohjelma!» 

Älkää sanoko niin. Päinvastoin H. P. B:n 
ohjelma ja ainakin unelma oli vielä laajempi. 
Hän haaveili ks H. P. B. 1931:39—40. 

Oi 
Oi, onko historia näkevä sitä näytelmää? ks 

paha art Ei pahaa pahalla 1906:189, 
Oi koittakoon pian se päivä, jolloin ei Suo- 

messa sortoa ole, jolloin ei köyhyyttä eikä rik- 
kautta! — — — 

Oi koittakoon pian se päivä, jolloin Suomessa 
ei valhetta ole, ei rakkauden puutetta eikä 
vihaa! — — — 

Oi koittakoon pian se päivä, jolloin Suomi on 
nouseva henkiseen suuruuteensa! ks kansa art 
Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansan tule- 
vaisuus 1906:192, 

ks Omatunto  1906:271—273, 
»oi Herra, Sinä, joka johdat ihmiskunnan hen- 

kistä kehitystä, tee meidät kelvollisiksi työhösi, 
ks Suomi 1910:365, 

Oi, missä kurjassa tilassa me elämme! ks 
H. P. B:n itämaalaisuus  1931:129, 

Oi te kaikki heränneet ihmissielut ks vesi- 
mies 1932:170—172, 

»Oi, tähtönen pieni, mun rinnassain 
Ain’ loistaos kirkkahasti.»    ks lapsi  1934:183. 
Oikaisuja ja s e l i t y k s i ä  art ks P. E. VII 

art Muutamia tietoja Suomen teosofisen liik- 
keen historiasta  1924:228—230, 

O i k a i s u j a  — — — Ylläolevat oikaisut ks 
Päämaja 1932:239. 

Oikea, oikein 
mitä on ehdottomasti oikein ja väärin, ks 

omatunto  1908:28—29, 
Sillä kaikki vanhat ovat oikeassa, ks Uusi 

Opettaja  1909 joulul: 12, 
Kumpi on nyt oikeassa? ks Tolstoi 1910:399 

200, 
tunnustavat toistenkin olevan oikeassa, vaikka 

toiset kulkevat eri linjoja pitkin, ks teosofia 
art Yleiseuroppalainen  1913:291—292, 

Ei kukaan ole väärässä, vaan kaikki ovat 
oikeassa. Madame Blavatsky on oikeassa, Mrs. 
Besant on oikeassa, Steiner on oikeassa. — — — 

Ja siis minäkin olen oikeassa, sillä ks tunnustus 
1918:167, 

mitä katsoin oikeaksi ks R-R 1920:342—348. 
Olemmeko k ä s i t t ä n e e t  o i k e i n ?  

art sarja ks P. E. X ks myös Mea culpa 1922: 
257—264, 

Ja oikean suunnan — olkoon se vielä kerran 
sanottu — antoi ja antaa yhä teosofisille seu- 
roille ja yhdistyksille yksinomaan itse teosofia, 
se jota H. P. Blavatsky mestarien lähettiläänä 
maailmalle julisti,   ks Mea  culpa  1922:262—264, 

tehkää aina, mitä on oikein — — — mikä on 
se oikea   ks teosofia 1926:7—10, 

Eikö Mrs. Besant itse asiassa ole oikeassa? ks 
teosofia  1926:164—169, 

kellä oli oikein, kellä väärin ks Kristus 1927: 
1—4, 

oikean elämänymmärryksen levittäminen. 
Tätä oikeaa elämänymmärrystä nimitämme teo- 
sofiaksi, välistä kiinteämmin Ruusu-Ristin teo- 
sofiaksi eli kristosofiäksi. Se on »oikea», sen- 
tähden että se on kaikkien uskontojen ydin ks 
politiikka 1929:94—95, 

oikeamielinen inspiratsioni ks kieltolaki 1931: 
77. 

Oikeaoppisuus 
ei mitään oikeaoppista järjestelmää, ks Palo- 

maa  1906:62, 
on uskaltanut viskata oikeaoppiset lasisilmät 

tiehensä ks Frenssen, Gustav 1907:23, 
oikeaoppisuuden kirkko ks sota 1920:193—199, 
Oikeaoppisuus on aina syntynyt silloin, kun 

alkuperäisestä inspiratsionista ollaan poikettu, 
ks R-R 1921:391—396, 

O i k e a o p p i s u u t t a .  Eräs äiti kirjoittaa 
meille 1926:96. 

Oikeauskoisuus 
Enkä minä puhu »oikeauskoisena», vaan mys- 

tikkona,   ks joulu 1910:397—399, 
Toimitus luottaa lukijain arvostelukykyyn 

eikä odota, että he pitäisivät kirjoituksia 
»oikeauskoisina».   ks kärpänen 1984:155. 

Oikeinkirjoitus 
Helmikuun Ruusu-Ristissä julkaisin omalla 

luvallani erään A. P:n kirjeen, jossa kirjoittaja 
oli kosketellut mieltäkiinnittävää oikeinkirjoi- 
tuskysymystä. En voinut samassa numerossa 
lausua mitään omia ajatuksiani, mutta tahdon 
tässä tuoda esille näkökantani muutamien vie- 
raskielisten sanojen suhteen. Luultavasti olen 
nykyisten auktoriteetein mukaan väärässä, 
mutta minkä sille mahdan? 

A. P. sanoo, että persoona ja persoonallinen 
on aina kirjoitettava kahdella o:lla. A. P. niin- 
ikään huomauttaa, että nykyään on Suomessa 
ruvettu sekä puhe- että kirjakielessä käyttä- 
mään latinalaisia muotoja meditatio, organisatio 
j.n.e. 

Lukijani ovat voineet todeta, että minä itse- 
pintaisesti aina olen kirjoittanut personallinen, 
ehkä personakin, yhdellä o:lla, että aina olen 
käyttänyt muotoja meditatsioni, organisatsioni 
j.n.e.    Minkätähden? 

Siitä yksinkertaisesta syystä, että minussa on 
enemmän gallialaista kuin latinalaista verta. 
Rakastan ranskalaista (italialaista, englanti- 
laista)  ääntämistapaa. 
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Mitä nyt sanaan persona tulee, on totta, että 
se on latinaa ja latinassa äännetään persoona 
(samoin italian kielessä); mutta jo sana perso- 
nallinen on latinaksi personalis (italiaksi per- 
sonale) ja äännetään lyhyellä o:lla (latinassa 
ehkä puolipitkällä). Ruotsin- ja saksankielet 
ovat omaksuneet tämän pitkän ääntämisen 
(person, personlig, Person, persönlich), mutta 
ranskan- ja englanninkielet ovat lykänneet sen 
perin lyhyeksi. Ranskalainen kirjoittaa per- 
sonne, personnel ja ääntää persönn(ö), per- 
sonell; englantilainen kirjoittaa person, personal 
ja ääntää pöösn, pöösnal, siis kerrassaan ilman 
o:ta. Miksemme siis suomenkielessä olisi oikeu- 
tetut valitsemaan jommankumman tahansa 
noista kirjoitus- ja ääntämistavoista? 

Jos taas otamme esim. sanan meditatio (mie- 
tiskely), on totta, että latinalainen sen kirjoitti 
noin. Mutta hän äänti meditaatio tai ehkä medi- 
taatsio. Nykyajan kansoista italialaiset kirjoit- 
tavat meditazione ja ääntävät meditatsioone, 
ranskalaiset kirjoittavat meditation ja ääntävät 
meditaasiong (a on puolipitkä), englantilaiset 
kirjoittavat meditation ja ääntävät mediteishn, 
saksalaiset kirjoittavat Meditation ja ääntävät 
meditatsioon, ruotsalaiset kirjoittavat medita- 
tion ja ääntävät meditashuun( Suomessa: medi- 
tatshuun). Minkätähden emme saisi suomen- 
kielessä omaksua italialaisen ts-äänteen ja rans- 
kalais-englantilaisten tavalla jättää o:n lyhyeksi 
tai puolipitkäksi? Sillä tavalla tulee mielestäni 
sivistyneempi kaiku suomalaiseen ääntämiseen 
kuin jos sanoisi meditaatio tai vielä pahemmin 
meditatio. 

Mutta: de gustibus non est disputandum. Sen- 
tähden olen mielelläni väärässäkin. 1922:67—68. 

Oikeus 
oikeus ja velvollisuus luottaa omaan jär- 

keensä ja ks H. P. B: Teosofian Avain 1907:22, 
O i k e u s  ja i h m i s y y s  ks P. E. XII Haa- 

veilija 1907:50,  155, 
L u o n n o l l i n e n  ja i n h i m i l l i n e n  

o i k e u s  art julk Veljeysaate ja pahantekijät 
kirjassa  1907:205—211, 

Oikeutta kaikille ks Kehityksen kulku 1907: 
270—271, 

Jos inhimillinen oikeus ks rikos  1907:273, 
ehdoton oikeus ks eläin 1909:35—36, 
ei ole ainoastaan oikeutemme vaan suora 

velvollisuutemme ks usko  1909:137—138, 
Kaikki on oikeutta,   ks lapsi  1910:47—48, 
vaan on yksityinen omistusoikeus maan ja 

veden suhteen luonnoton ja oikeudenvastainen 
ks maanomistus  1910:49—52, 

tahtoisi kaikille oikeutta ks jumala 1910:82— 
83, 

»oikeudenkäytön» ks Tolstoin oppi ja teosofia 
1910:404—411, 

ks lakko 1911:54—55, 
Missä on rakkautta, siinä ei puhuta oikeu- 

desta, ks juoppous 1912:191, 
Ei — — — ole oikeutta millään tavalla muu- 

tella Teosofisen Seuran periaatetta ks Sinnett 
1913:110, 

oikeus kokonaan antautua yhdelle työlle on 
taivaallista onnea! ks P. E. XII Kalevalan Avain 
1916:244—245, 

noudattaa korkeinta ja arinta oikeuden tun- 
toa   ks käytännöllisyys  1917:99, 

Oikeutta on sittenkin maailmassa! ks Suomi 
1917:152—157, 

suuremmalla kansalla ei ollut oikeutta estää 
ja rajottaa pienen kansan elämisvapautta. 
Väkevämmän »oikeus» ei ollutkaan oikeutta. Ei 
suuri kansa ollut oikeutettu pientä kukistamaan 
tai sen maata vallottamaan. Missä oli oikeas- 
taan se jumalallinen oikeus, jonka mukaan 
Suomi oli »erottamattomasti» kytketty Venä- 
jään?   ks Venäjä  1917:295—296, 

Kirjeessä presidentille — — — ehdottaen rat- 
kaisua, joka mielestämme oli ainoa mahdolli- 
nen oikeuden ja veljeyden kannalta, ks R-R 
1920:242—247, 

Olisiko sen puolueettomampaa ja oikeuden- 
mukaisempaa ratkaisua ollut ajateltavissa? 
—— — Minä, joka olin palvellut teosofista 
asiaa neljännesvuosisadan, en ollut enää oikeu- 
tettu edustamaan Teosofista Seuraa! ks R-R 
1920:342—348, 

»oikeuden» kieliä, ks Valon ja varjon veljet 
1922:104—105, 

hylkää heti koston ja oikeuden sekä ks 
anteeksianto 1923:83—86, 

Onko itsemurha oikeutettu? — — — itse- 
murhassa tapahtuu »oman käden oikeus», jon- 
kunlainen varkaus,   ks itsemurha 1924:205—209, 

Se Kristus- eli Poika-tajunta, mikä Vanhan- 
testamentin esityksissä peittyy oikeus- ja väki- 
valtataj untaan, se nyt niissä tutkimuksissa 
astuu julkiseksi, ks J. R. H: Isä Abraham 1925: 
192, 

Ruusuristiläisyydellään ei kukaan ole oikeu- 
tettu keinottelemaan, ks auttaminen 1925:343, 

Ei meillä ole oikeutta puhua Valkoisen Vel- 
jeskunnan lähettiläästä madame Blavatskyn 
kuoleman jälkeen,   ks Valk. Velj. 1926:136—133, 

oikeuden ja yhteishyvän nimessä läksivät 
rintamalle ks joulu 1927:377—379, 

jos oikeutta tahdotaan, täytyy keinojen olla 
puhtaita,   ks bolshevismi 1929:3, 

Veljeys ei ole oikeutta vastaan. Veljeys nou- 
see korkealle yli oikeuden, mutta veljeyttä ei 
ole  ilman oikeutta,   ks Vesimies  1932:170—172. 

Oinas, astr. 
Oinas-horoskoppi ks A. B.  1921:318,  1929:225. 
Oja,  Henry 1911:316. 
Ojai-laakso   Californiassa   1934:49—59,   73—
81. 
Ojennusnuora 
on olemassa ojennusnuoria, jotka auttavat 

meitä tietämään oikean ja väärän eri maailman- 
katsomuksissa, ks teosofia art Mitä T. S. meille 
opettaa  1906:148—152, 

Okkultismi, Okkultinen ks myös salatiede 
Toiselta puolen on olemassa »ihmetöitä», s.o. 

okkultisia ilmiöitä, joita ainoastaan vihitty 
adepti saattaa suorittaa ks raamattu 1905:183, 

Okkultisti eli salatieteilijä, joka samalla on 
jonkun mestarin oppilas, kykenee nim. itsekin 
tekemään havaintoja ja tutkimuksia luonnon 
korkeammilla tasoilla,   ks juurirodut 1906:90, 

mainitsemme — — — tärkeän okkultisen tosi- 
seikan: — — — aurinkokuntamme okkultisesta 
historiasta ks Venus 1906:142, 
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Okkultisen kehityksen todellinen järjestelmä, 
joka ks Hinduhypnotismi 1906:202, 

sikamme suurin Okkultinen opettaja ks Kale- 
vala 1909:76, 

Okkultinen [*näkökohta looshissa] ks looshi- 
työ  1909:338—340, 

Annie Besant edustaa itämaalaista okkultis- 
mia,   ks Steiner 1910:84, 

oppii uskomaan okkultisten ilmiöiden ja 
maagillisten tekojen mahdollisuuteen, ks sala- 
tiede 1910:180, 

»ei mitään ehdottomasti todistavaa okkultista 
ilmiötä»,   ks salatiede 1910:275, 

Jätämme silloin heti pois yhden asian, tuon 
kaikkein okkultisimman ja salaisimman ks 
Päämajassa  1911:25—32, 

okkultisen elämän pinnalla ks Vitus 1912:106, 
Hän oli H. P. B:n ystävä, näki hänen »okkul- 

tisia ilmiöitään» ja ks Hartmann, Franz 1912: 
355—357, 

Okkultinen luku ks teosofia art Yleiseuroppal. 
1913:286—292, 

Sellaiseen  okkultiseen   alkutekstiin  perustuu 
»Salainen Oppi». — — — Okkultistit väittävät 
— — — tekee okkultistin kykeneväksi aikaan- 
saamaan ilmiöitä ks Salaisen Opin »Maailman- 
synty»   1914:53—59, 

ks heraldiikka  1914:149—150, 
pohdittu siveellisten elämänlakien suhdetta 

okkultiseen tietoon,   ks  salatiede  1914:198—199, 
Mutta jos hyvä, johon hän tähtää, on okkul- 

tista laatua ja kuuluu viisauden piiriin, silloin 
on ensin lupa saatava,   ks hyvä 1915:357, 

Tämä on aivan okkultisten lakien mukaista. 
ks Kristus 1915:357, 

On siksi paljon okkultismia ilmassa, että ks 
Atra, Kaarlo 1916:53, 

ks Kivi, Aleksis 1916:147—149, 
vältettävä n.s. okkultisia seuroja ks Dun- 

lop, D. N. 1916:195—196, 
Juuri sen kautta, että tällainen veljeys on 

jäsenyyden ehtona, ovat jäsenet tilaisuudessa 
tekemään itsenäistä ja yksilöllistä työtä, jom- 
moinen aina kaikki Okkultinen ja teosofinen 
työ ytimeltään on. ks teosofia art T. S. ja vel- 
jeysaate 1916:318, 

ks Papus 1917:9, 
okkultisen sormuksensa ks H. P. B. 1917:146, 
liittyy vanhaan suomalaiseen okkultismiin ks 

Marjatan rengas 1918:90—91, 
ks Suomi 1918:162—163, 
ruumiillisesti okkultisempi. ks Jeesus art 

Oliko  1918:234—235, 
onko muinaissuomalaisilla yleensä ollut 

okkultista elämäntietoa — — — En puolusta 
minkäänlaista mielivaltaisuutta, mutta vanhan 
okkultisen viisauden kannalta ks P. E. XII 
Kalevalan Avain 1919:87—88, 

okkultissielutieteellinen yliopisto ks Jinaraja- 
dasa   1919:154—156, 

uskon yhä itsepintaisesti, että Okkultinen 
näkökanta on toisia viisaampi ja kaukonäköi- 
sempi käytännöllisissäkin kysymyksissä. ks 
yhteiskunta 1919:229—230, 

Iloitsemme okkultisina tutkijoina tästä tun- 
nustuksesta,  vaikkemme ks  spiritismi  1919:288, 

O k k u l t i s i a  i l m i ö i t ä  ks H. P. B. 1919: 
310, 

okkultisia tosin niille, jotka eivät syvemmälle 
nähneet — — — okkultisena opettajana ks sota 
1920:196—199, 

»Suomen Teosofisen Seuran Okkultinen 
Osasto»,   ks R-R 1920:243—247, 

O k k u l t i n e n  O s a s t o  pitää avajais- 
juhlansa Helsingissä marraskuun 14 p:nä. ks 
R-R  1920:334, 

voinko edelleen jatkaa tätä teosofis-okkultista 
työtäni Suomessa vai — — — omilla okkultisilla 
havainnoilla ja kokemuksilla — — — Okkulti- 
sen Osaston teosofeja, jotka minun kanssani 
tahtoivat jatkaa henkistä valistus- ja kasvatus- 
työtä uusissa uomissa ks R-R 1920:340—348, 

Okkultisen Osaston jäsenet — — — Läsnä 
oli täten seitsemänkymmentä henkeä, ks R-R 
1920:382—383, 

Omaan rajoitettuun näköpiiriini on vain kan- 
gastanut kuva Suomen vastaisesta tehtävästä 
okkultisella työalalla. Tuntuu siltä, kuin Suo- 
messa sillä alalla syntyisi koulu, jossa ks Suomi 
1921:7—8, 

ks Levi, Eliphas 1921:192 ja  193—195, 
minä en voi tunnustaa mitään »Suomen T. S:n 

okkultista osastoa», ks A. B. 1921:197—198, 
okkultisesti tietorikas henkilö ks Sin- 

nett, A. P. 1921:322, 
että T. S. vastaisi kenenkään okkultismista. 

— — — Mikä muuten allekirjoittaneen »edusta- 
massa okkultismissa» on niin kovasti pelotta- 
vaa?   ks salatiede  1921:323—324, 

päteviä okkultisia opettajia kukin omalla 
tiellään ja että kukin heistä tunnetaan hedel- 
mistään, ks teosofia art T. S:n tehtävä 1921:331 
—334, 

teosofinen liike on Okkultinen liike, s.o. se 
on syntyisin Salaisesta Veljeskunnasta, ks R-R 
1921:389—396, 

kohti okkultis-filosofista käsityskantaa, ks 
Einstein 1921:396, 

pitäisi minullakin olla oikeus omata niitä 
okkultisia näkökantoja, joihin tutkimusteni 
nojalla olen tullut, vaikka ne poikkeaisivatkin 
jonkun toisen tutkijan mielipiteistä ja näkö- 
kannoista,   ks salatiede  1921:452—456, 

Ruusu-Risti — — — okkultisena aikakaus- 
kirjana — — — H. P. B. — — — Hän paljasti 
meille, mikä okkultismi on, hän näytti meille 
tien okkultisen tiedon vartijain luo, hän ks Mea 
culpa 1922:261—264, 

okkultisesti suurimpana tulkkina maailmassa 
oli H. P. B. ks Mea culpa 1922:259—264, 

okkultismin varsinainen käytännöllinen työ. 
ks yhteiskunta 1922:291—292, 

Siveelliset näkökohdat ovat ensimäiset kai- 
kessa todellisessa okkultismissa ja kaikessa hen- 
kisessä elämässä. Ne ne muuttuvat ja syventy- 
vät, kun ihminen näkee totuuden. Okkultis- 
tieteelliset tosiseikat, kuten kuolemanjälkeisen 
elämän faktat ja salatieteelliset kyvyt, kuten 
jälleensyntymismuisti y.m., ovat kaikki myö- 
hempiä saavutuksia siinä okkultismissa, jota 
madame Blavatsky nimitti »todelliseksi». [*Ote 
art sarja »Muistoja menneiltä]   1922:310—311, 

Suomen asemaa okkultisessa maailmassa ks 
Efimoff, N. 1923:6, 

okkultiset muistiinpanot, ks anteeksianto 
1923:83—86, 
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K u i n k a  k ä d e s t ä k a t s o j a  C h e i r o  
tuli   o k k u l t i s t i k s i ,    ks Cheiro  1923:111, 

okkultiset aikakauskirjat ks Sinnett 1923:165 
—166, 

Okkultisen Hierarkian jäsen ks Mestari 1923: 
204—208, 

Okkultinen Osasto ks Jinarajadasa 1923:284 
—285, 

kirjoituksia »okkultisten tieteiden» aloilta ks 
Hultin, Nap. 1923:288, 

Minä tutustuin okkultismiin keväällä 1893 ja 
ks P. E. XII 1923:363—365, 

Okkultinen sanoma maailmalle pukeutui sil- 
loin siihen niin sanoaksemme enemmän länsi- 
maalaiseen eli rosenkreutsilaiseen muotoon, 
jota madame Blavatskyn ensimäinen suurteos 
Isis U n v e i l e d  edusti, ks Mestarikirjeet 
1924:43—45, 

okkultisessa kehityksessään ennätti ks Lager- 
borg, R. 1924:76, 

millaista on korkeampi, Okkultinen unielämä, 
ks Uni ja 1924:300—301, 

ks H.  P.  B.  1925:7—8,  H.  P.  B.  1925:38, 
länsimaalainen okkultisti ks veri 1925:52, 
episoodeja, jotka vain okkultisten tutkimus- 

ten valossa käyvät ymmärrettäviksi, ks vpm 
1925:153—154, 

Okkultinen tutkija ks Steiner 1925:154—156, 
okkultisen tutkimuksen itsetietoiseksi puhe- 

torveksi maailmassa ks P. E. XII Kadonnut 
Sana 1925:337—342, 

ks Steiner 1926:11—12, 
okkultiselta kannalta, ks ruumiinpoltto 1926: 

25—26, 
ks I. T. J. 1926:36—37, 
Salatiede, okkultismi, joka perustuu ikivan- 

haan viisauteen ja tietoon, on tottunut ymmär- 
tämään ihmistä olentona, joka toimii eri tajun- 
nan tasoilla omaten kullakin tasolla vastaavan 
ruumiin eli käyttövälineen, ks Sairas sielu 1926: 
228—232, 

Jos taas ajattelemme Kristuksen okkultista 
työtä ks Kristus 1927:78, 

teoksia »okkultisesta filosofiasta» ks murros- 
kausi   1927:217—218, 

ks stigmat  1927:330, 
mediumistis-okkultisen vihkimyksen. ks 

Holm, Knut 1927:331, 
episoodi Jeesuksen suuressa okkultisessa 

työssä ks Toll, Hugo 1928:95, 170, 
europpalaista okkultismia ks Inri 1929:145, 

ks A. B.  1929:181, 
okkultismi oli tämän kirjoittajan mielestä 

turha ks H. P. B. 1930:326—327, 
ks Karadja 1931:41, Goethe 1932:70—72, 
»okkultisten ilmiöittensä» johdosta — — — 

vanha Okkultinen sääntö vaatiikin, että ks 
C.  W. L.  1932:73—74, 

että T. S. ei vastaa P. E:n okkultismista, ks 
R-R 1933:39. 

Oksa, Taimi  1929:178. 
Oksa, V. 

O r j a t .     Kertomus, kirj. V. Oksa. Hinta noin 
Smk. 2:—.   1914:202, 252, 258,  1917:481. 
Oksanen,  Josua  1908:380. 
O l a v i n l i n n a  ks looshityö  1926:249—250. 

Olcott, Henry Steel   =  lyhennettynä  H. S. O. 
Presidentin, eversti Olcottin äsken ilmesty- 

neestä, tavanmukaisesta vuosikertomuksesta ks 
teosofia  1905:28—29, 

ja kuten eversti Olcott kerran sanoi minulle 
ks yliaistillinen 1905:110—111, 

T e o s o f i s e n  S e u r a n  p r e s i d e n t t i ,  
eversti H. S. Olcott, jolle äsken kirjotimme 
Suomesta kirjeen ja kerroimme täkäläisestä 
teosofisesta työstä, on lämpimin sanoin vast- 
ikään vastannut meille ja lähettänyt tervehdyk- 
sen kaikille pohjoismaisille veljilleen sekä lau- 
sunut ilonsa »niistä erinomaisista uutisista», 
jotka hän sai Suomen teosofisesta liikkeestä. 
Jospa meidän iäkkäälle presidentti-perustajalle 
vielä olisi suotu ilo vahvistaa säännöt Teosofi- 
sen Seuran Suomalaiselle Sektsionille! Mutta 
koska se päivä on koittava?   1905:162, 

T. S:n presidentti eversti Olcott on sillä 
tavalla parantanut tuhansia ks raamattu 1905: 
133, 

ks teosofia 1906:59—60, Auktoriteettiusko 1906: 
87—88, 

U u s i a  k i r j o j a .  Jokaisen »Omantunnon» 
lukijan pitäisi heti hankkia kaikki uudet kir- 
jamme. Nyt on taas ilmestynyt kaksi uutta 
teosta. Toinen on kauan odotettu suomennos: 
B u d d h a l a i n e n  K a t k i s m u s ,  kirjottanut 
H. S. Olcott. Tämä merkillinen teos, joka on 
käännettynä yli kahdellekymmenelle kielelle ja 
ollen aivan »puhdasoppinen» buddhalainen oppi- 
kirja on virallisesti hyväksytty käytettäväksi 
etelä-buddhalaisissa kouluissa, tarjotaan nyt 
suomalaiselle yleisölle Pekka Ervastin 40:nnestä 
englantilaisesta painoksesta suomentamana. 
1906:122,  138, 

V i i s a s  l a h j o t u s  T e o s o f i s e l l e  Seu- 
ralle. Teosofisen Seuran presidentti, eversti 
H. S. Olcott on viime joulukuun 17 p:nä tehdyn 
lahjakirjeen kautta lahjottanut Seuralle koko 
omaisuutensa sillä ehdolla, että hän eläissään 
saa käyttää vuosituloja tahtonsa mukaan. 
Eversti Olcottin omaisuuteen kuuluu Utaka- 
mundissa (Indiassa) sijaitseva »Gulistan» nimi- 
nen pieni maatila, »Theosophist» niminen aika- 
kauskirja ja Adyarissa harjottamansa kirja- 
kauppa- ja kustannusliike. Lahja ei ole kum- 
minkaan annettu umpimähkään, sillä presi- 
dentti-perustaja on viisaasti määrännyt, että 
kaikki tulot tästä omaisuudesta lankeavat 
hänen kuoltuaan sille henkilölle, joka kul- 
loinkin toimii Seuran presidenttinä. Silloin 
tämän, jos hän sattuu olemaan köyhä mies, 
ei tarvitse pyytää palkkaa Seuralta, vaan 
saattaa työskennellä asian puolesta vapautet- 
tuna aineellisista huolista. Kuten tunnettu, 
ei T. S:n presidentti enemmän kuin H. P. B.- 
vainajakaan koskaan ole nauttinut mitään 
palkkaa Seuralta. Kaikki puheet Olcottim 
Blavatskyn, Besantin tai kenen muun tahansa 
suurista rahatuloista ovat kerrassaan tuulesta 
temmatut. Päinvastoin jokainen heistä on 
uhrannut kaiken omaisuutensa, perityn ja ansai- 
tun, Seuran ja asian hyväksi. Kun eversti 
Olcott viime joulukuun vuosikokouksessa 
Adyarissa    tarjosi    lahjansa   Seuran   kenraali-
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neuvostolle, päätti neuvosto Annie Besantin 
ehdotuksesta yksimielisellä kiitollisuudella ottaa 
vastaan tarjotun lahjan.   1906:122—123, 

ks P. E. VII 1906:139, 203, 
T. S:n Suomalainen Sektsioni ja eversti 

H. S. Olcott,   ks P. E. VII 1006:161—162, 162, 
Y l i a i s t i l l i s e t  k y v y t  ja t e r v e  

j ä r k i .  Ote eversti Olcottin presidentti- 
puheesta Parisin kongressissa kesäkuun 3 p:nä 
1906. — Revue Theosophique Frangaiselstä 
suom. P. E. 1906:211—215, 

ks P. E. VII art T. S:n suom. sektsioni 1906: 
251—255, 

T e o s o f i s e n  S e u r a n  P r e s i d e n t t i .  
Eversti H. S. Olcott, joka johti Parisin kong- 
ressia viime kesäkuussa, kävi sitten Hollannissa 
ja Englannissa, jossa hän oli läsnä brittiläisen 
sektsionin vuosikokouksessa, ja matkusti syys- 
kuuksi Amerikkaan johtaakseen amerikkalaisen 
sektsionin vuosikokousta Chicagossa. Palat- 
tuansa Amerikasta Europpaan hänen oli aiko- 
mus tehdä kiertomatka Italiassa ja käydä ita- 
lialaisen sektsionin loosheja tarkastelemassa. 
Italialaisten teosofein suruksi Karma kuitenkin 
teki iäkkään presidentin aikomuksen tyhjäksi. 
Laivamatkalla Genovaan tapahtui näet, että 
eversti Olcott luiskahti ja syöksyi suin päin 
korkeata porraskäytävää alas. Kaikkien ja eten- 
kin laivalääkärin suureksi ihmeeksi hän ei 
vahingoittunut melkein ollenkaan. Ainoastaan 
toinen jalka sai vamman polven yläpuolella ja 
tämä oli siksi vaarallinen, että eversti Olcott 
ei Genovaankaan saavuttuaan ole saanut liik- 
kua, vaan on hänen täytynyt maata sairaalassa. 
Tämän kuukauden 7 p:nä lienee hän kuitenkin 
päässyt lähtemään kotiinsa Indiaan, mutta pari 
kolme kuukautta kestänee, ennenkuin hän on 
entisissä voimissaan.   1906:265—266, 

H. S. OLCOTT: B u d d h a l a i n e n  kat- 
k i s m u s .  Teosofinen totuudenetsijä tahtoo 
tietysti mikäli mahdollista tutustua kaikkiin 
maailman uskontoihin, mutta kristittykin, joka 
ei rakasta omaa uskontoaan enemmän kuin 
totuutta, on velvollinen ottamaan selkoa siitä, 
mitä muissa suurissa uskonnoissa ihmisille ope- 
tetaan. Tämä kirja tarjoo lyhyen, selvän ja tie- 
teellisesti tarkan esityksen Indian muinaisen 
uskon uudistajan, noin 600 vuotta e. Kr. eläneen 
Gautama Buddhan jalosta elämästä, suurenmoi- 
sesta siveysopista ja ajatusjärjestelmästä. Kirja 
on Teosofisen Seuran presidentin sepittämä, 
mutta tämä ei suinkaan vähennä sen arvoa 
buddhalaisena käsikirjana. Onpa se Ceylonin 
buddhalaisen ylipapin H. Sumangalan julkisesti 
hyväksymä oppikirjana käytettäväksi buddha- 
laisissa kouluissa. Tekijä, eversti Olcott onkin 
tunnettu buddhisti. Hänhän sai aikaan tuon 
merkillisen sopimuksen pohjoisen (Japanin ja 
Tibetin) ja eteläisen (Ceylonin ja Siamin) 
buddhankirkon välillä, jonka johdosta nyt japa- 
nilaisia oppineita esim. käy Ceylonissa alku- 
peräistä buddhanoppia tutkimassa. Tietysti 
tämän johdosta ei kenenkään pidä luulla, että 
»teosofia onkin buddhismia!» Teosofia on jumal- 
viisaitten mestarein totuudentietoa, ja Teosofi- 
sen Seuran teosofit ovat totuudenetsijöitä, jotka 
yhtä suurella kunnioituksella lähestyvät kaikkia 
 

uskontoja, joskin itsekullakin voi olla oma 
muoto, joka hänelle personallisesti on muita 
kalliimpi.   1906:283, 

E v e r s t i  O l c o t t i n  t e r v e y s .  Teosofi- 
sen Seuran presidentti, joka lankesi ja loukkasi 
jalkansa matkalla Italiaan, niin että hänen täy- 
tyi maata sairaana Genovassa koko Italiassa 
olonsa aikana, pääsi kuitenkin matkustamaan 
Indiaan marraskuun 7 p:nä, kuten päätetty oli, 
ja saapui Ceyloniin saman kuukauden loppu- 
puolella. Colombossa oli tarkotus suurilla mie- 
lenosotuksilla tervehtiä häntä kuten tavallisesti, 
mutta heti maihin päästyään eversti tuli arve- 
luttavan huonoksi, niin että kaikki mielenoso- 
tukset ja juhlallisuudet täytyi siirtää tuonnem- 
maksi. Joulukuun toisena päivänä päivätyn 
telegrammin mukaan presidenttiperustaja kui- 
tenkin taas oli paranemaan päin. Toivottavasti 
hän on jaksanut jatkaa matkaansa Madrasiin, 
niin että on ehtinyt kotiinsa Adyariin Teosofi- 
sen Seuran vuosikokoukseen.   1907:24, 

[Eversti H. S. Olcottin kuva 1907:53,] 
HENRY  STEEL   OLCOTT. 

Sunnuntaina helmikuun 17 p:nä Teosofisen 
Seuran presidentti-perustaja muutti siihen maa- 
ilmaan, jossa ei ole vanhuutta eikä väsymystä, 
ei sairautta eikä ulkonaisia esteitä sille, joka 
tahtoo tehdä työtä teosofian puolesta, auttamalla 
ihmisiä, eläviä ja kuolleita ymmärtämään mitä 
elämä on — siihen maailmaan, jossa opetuslapsi 
saa olla välittömässä yhteydessä niiden Mesta- 
riensa kanssa, joita hän ruumiissaan eläen on 
oppinut rakastamaan ja palvelemaan. Mikä ilo 
ja riemu H. S. 0:lle, kun hänen vanha ystä- 
vänsä ja taistelukumppaninsa Helena Blavatsky 
otti hänet nyt tervetulleena vastaan kuoleman 
tuonpuoleiseen valtakuntaan! Ja kuinka juh- 
lallinen itse kuolema, kun ne korkeat olennot, 
ne Opettajat, jotka olivat ohjanneet sekä 
H. P. B:n että H. S. 0:n askeleita totuuden pal- 
veluksessa, tulivat uskollisen palvelijansa vuo- 
teen ääreen! 

Monta kertaa oli kaksi Mestaria läsnä Olcottin 
sairashuoneessa. Muut läsnäolijat näkivät hei- 
dät, kuulivat heidän puhuvan, saivat heitä kos- 
ketella. He antoivat neuvoja Olcottille teosofi- 
sissa asioissa, vastasivat yksityisiin kysymyk- 
siin ja sanoivat toivovansa, että Annie Besant 
tulisi Seuran presidentiksi Olcottin jälkeen. He 
pyysivät myös, että Olcott ilmottaisi Seuralle, 
että Mestarit ennen kaikkea katsovat meidän 
hyvään tahtoomme ja uskollisuuteemme, että 
täydellisyys tulee karman koulussa; sentähden 
menettelemme epäviisaasti, jos etsimme vikoja 
veljissämme ja tuomitsemme toisiamme. Tämän 
johdosta Olcott julkaisi tammikuun 13 p:nä seu- 
raavan välittömästi hänen kauttansa tulleen 
sanoman Mestareilta: 

»Ne jotka uskovat, että meitä on olemassa ja 
että me seisomme Teosofisen Liikkeen takana, 
sekä että me edeskinpäin aiomme sitä käyttää 
välikappaleena ihmiskunnan kohottamiseksi, 
tietäkööt, että välistä olemme pakotetut käyttä- 
mään työssämme epätäydellisiä välikappaleita 
(täydellisten puutteessa); lakatkaa sentähden 
rähisemästä ja riitelemästä ja herättämästä häi- 
riötä    Veljeysyhteydessä,    jonka    voima    siten
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heikkenee; vaan työskennelkää sopusoinnussa, 
jotta teistä tulisi hyviä välikappaleita meidän 
avuksemme, sen sijaan että häiritsette meidän 
työtämme. Me jotka olemme Teosofisen Liik- 
keen takana emme aina kykene ehkäisemään 
niitä iskuja ja häiriöitä, joiden välttämättä täy- 
tyy syntyä yksityisten jäsenten Karman takia; 
mutta te voitte meitä suuresti auttaa kieltäyty- 
mällä ottamasta osaa semmoisiin häiriöihin ja 
elämällä uskollisena Teosofian korkeimmille 
ihanteille. Jos mikään tapahtuma aikaansaisi 
näennäistä vääryyttä, luottakaa Lakiin, joka ei 
koskaan jätä asioita oikaisematta. Älkää syöskö 
umpimähkään taisteluun älkääkä ottako osaa 
erimielisyyksiin! Pysykää yhdessä veljellisessä 
rakkaudessa, koska olette osa Suuresta Yleisestä 
Itsestä. Ettekö pyri itseänne vastaan? Eivätkö 
veljenne synnit ole omianne? Rauha olkoon 
kanssanne!    Luottakaa meihin.» 

Eversti Olcott oli kuollessaan 75 ikävuodel- 
laan. Hänen elämäkertansa julkaisemme erityi- 
senä kirjasena, joka pian valmistuu.   1907:54, 

ks Kristitty pappi arvostelee teosofiaa 1907: 
76—77, 

Eversti Olcott oli näet siirtynyt tuonelan 
tuville määrättyään seuraajakseen mrs. Annie 
Besantin,   ks P. E. VII 1907:78, 
A d y a r i n  kokous. Teosofisen Seuran 
31:nen vuosikokous pidettiin tänäkin vuonna 
Adyarissa (Madras, India) joulukuun 29—30 
p:nä. Presidentti, eversti Olcott avasi itse 
kokouksen, heikkoudestaan huolimatta, ja 
lukuisista osanottajista oli huomattavin Mrs. 
Annie Besant. — — — Olcottin vapaakouluja 
paarioita varten oli viime vuonna 5 ja oppilas- 
ten (poikien ja tyttöjen) lukumäärä oli 731. 
E v e r s t i    O l c o t t   k o k o u k s e s s a .  

Presidenttiperustaja on vielä vuoteen omana, 
mutta hiljoillensa parantumassa. Tällä kertaa 
otettiin kokouksen paikaksi Benaresin sijasta 
Adyar ja osanottajia saapui sangen lukuisasti 
vanhan rakkaan everstin kunniaksi. Heti saa- 
vuttuaan he kyselivät hänen tilaansa ja tahtoi- 
vat nähdä hänet, mutta sitä ei sallittu, koska 
hänen terveytensä oli heikko. Alkaessaan 
luentosarjansa mrs. Besant »ei voinut olla lähet- 
tämättä hänen makuuhuoneeseensa rakkautensa 
ja kunnioituksensa ajatuksia». Hän viittasi 
lämpimillä sanoilla siihen työhön, »jota tämä 
Siunattujen Mestarien uskollisin palvelija on 
tehnyt kantaessaan teosofian lippua jo 31 
vuotta». Varsinaisen kokouksen avasi 29 p:nä 
eversti itse, joka kannettiin paikalle nojatuolis- 
saan lääkärin ja hoitajattaren saattamana. Hän 
lausui muutamia tervehdyssanoja tuoliltaan ja 
pyysi sitten mrs Besantin lukemaan hänen puo- 
lestaan hänen kirjottamansa presidenttipuheen. 
Intialainen osasto päätti lausua toivomuksenaan, 
että eversti pian taas paranisi entiselleen. 
Hänen pyynnöstään toimi mrs Besant kokouk- 
sen puheenjohtajana ja hänen luennoidessaan 
oli taas hänen paikallaan mr Keightley. 
Kokouksen viimeisenä päivänä tuotiin taas pre- 
sidentti tuolissaan puhujalavalle. Hän puhui 
muutamia jäähyväissanoja osanottajille kokouk- 
sen päättäjäisiksi ja luki osan siitä vihkimys- 
puheesta, jonka hän oli pitänyt T. S:n perusta- 
misessa 17 p. marraskuuta 1875 ja josta hän oli 
 

löytänyt jäljennöksen Bostonin kirjastossa 
Amerikan matkallaan. Hän avasi siten kuuli- 
jain silmien eteen tämän suuren liikkeen synty- 
hetkien erikoiset olosuhteet ja moni kuulijoista 
myöskin pani merkille, kuinka yksityiskohtai- 
sesti siinä tehdyt ennustukset olivat menneet 
täytäntöön. Neljä singalilaista ystävää lauloi 
everstille siunauslauluja Palinkielellä. Heidät 
oli lähetetty vartavasten siihen tarkotukseen 
samasta Ceylonin temppelistä, jossa Olcott 
yhdessä H. P. B:n kanssa otettiin buddhalaiseen 
veljeskuntaan. Kokouksen loputtua puristi pre- 
sidentti yksityisten jäsenten käsiä, kun he tuli 
vat hänen tuolinsa ääreen, ja vakuutti kirk- 
kaalla äänellä, että »hän toivoi elävänsä ja otta- 
vansa osaa vuosikokouksiin vielä monta vas 
taista vuotta». Täyttyköön se toivo! Mrs 
Besantin tulinen tarmo on vielä vähentymätön 
ja suuri sali oli kuten tavallisesti tungokseen 
asti täynnä jokaisessa hänen luennossaan. Hänen 
luentojensa aineet olivat: »Brahman on kaikki»; 
»Ishvara»; »Dshivatmas»; »Syntymien ja kuole- 
mien pyörä». Ne tulevat aikanaan ilmestymään 
kirjan muodossa. Kokous oli hyvin onnistunut 
ja kauvan muistettava.    (The Theosophist). 

P r e s i d e n t i n  a v a u s p u h e .  Veljet: Taas 
on minulla ilo saada lausua teidät tervetulleiksi. 
Milloinkaan ette ole minulle tuntuneet niin rak- 
kailta, milloinkaan ei ole sydämestäni lähtenyt 
vilpittömämpiä ja rakkaampia tervehdyksiä 
teille kaikille kuin nyt. 

Olen äskettäin ollut hyvin lähellä kuolemaa 
ja kun ajattelin, että mahdollisesti en enää saisi 
teistä huolehtia niinkuin ennen olen tehnyt 
Seuran perustamisesta asti 31 vuotta sitten, niin 
se sai minut entistä paremmin ymmärtämään, 
kuinka tärkeä osa elämästäni tämä Seura on. 

Kun lääkärit kuukausi sitten Kolombossa 
sanoivat minulle, että olin ollut niin lähellä 
kuolemaa ja että paraimmallakin hoidolla on 
minulla enää vain muutama vuosi elinaikaa ja 
voin kuolla millä hetkellä hyvänsä sydänhal- 
vaukseen, niin en voinut alussa sitä käsittää tai 
uskoa, mutta kun nyt hyvä ystäväni ja tervey- 
dellinen neuvonantajani t:ri Nanjunda Row 
neuvoteltuaan monen etevän lääkärin kanssa 
kokonaan on samaa mieltä kuin Kolombon toh- 
torit, niin täytyy katsoa asioita suoraan silmiin 
ja ne kieltävät minulta kaikki väsyttävät mat- 
kat, kaikki julkiset puheet, kiihottavat väitte- 
lyt ja mielipahat. 

Heidän ratkaisunsa johdosta päätin minä luo- 
pua Seuran ja Pantshamakoulujen johdosta 
arvellen paremmaksi, että teillä olisi paikalla 
nuorempi ja terve mies eikä sellainen, joka ei 
kykene tarpeellisiin älyllisiin ponnistuksiin ja 
kovaan työhön. Kaksi kertaa ennen, kun olen 
aikonut luopua, ovat kokoontuneet edustajat 
yksimielisesti kieltäneet minua siitä. Kolman- 
nella kerralla ilmestyi minulle Mahatma M. ja 
käski minua edelleen pysymään Seuran presi- 
denttinä. Neljäs kerta, jolloin päätin luopua, oli 
noin 8 päivää sitten. Ilmotin aikomuksestani 
muutamille ystäville, jotka levollisesti istuivat 
vuoteeni ääressä, ja he vastustivat päätöstäni. 
Silloin esiintyi Mahatma M. taas ja moitti käs- 
kevällä ilmeellä aikomustani ja käski minun 
pysymään   Seuran   presidenttinä   niin   kauvan
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kuin olen ruumiissani. Vastattuaan muutamiin 
personallisiin kysymyksiin, joista yhtä koskette- 
len Jälempänä, antoi hän siunauksensa meille 
kaikille ja katosi. 

Minulle olisi mahdotonta olla tottelematta sel- 
laista käskyä ja niinpä tulen jäämään ja jatka- 
maan työtäni luottaen siihen, että ilmestyy 
minulle vakavia auttajia siinä erityisessä työssä, 
jota tähän asti olen itse toimittanut. 

Tämä on ollut toimelias vuosi ja paljon asioita 
on tapahtunut siitä kuin viime kerran olimme 
täällä koossa. (Nyt seuraa puheessa lyhyt ker- 
tomus presidentin matkoista, jonka jätämme 
pois). 

Marraskuun 7 p:nä lähdin matkalle yli meren 
itää kohti ja kaikki kävi mainiosti, kunnes 
Kolombossa sairastuin. Ja nyt kun tohtorit 
sanovat, että matkustamiseni on lopussa, palaan 
itämaiseen kotiini tuntien sanomatonta iloa ja 
tahdon koettaa tehdä sen paremmin kuin ennen 
kodiksi kaikille oikeille teosofeille ja liikkeen 
keskustaksi. Koska julkisesta toiminnastani on 
tullut loppu, niin suokaa minun ainakin toivoa, 
että tässä rakkaassa Adyarissa harras työni 
voisi tuottaa täysiä hedelmiä, ja että kun määrä - 
hetki joutuu minulle vaipua lepoon fyysillisen 
ruumiin vaivoista, minun sallittaisiin pysyä 
lähellä maata yhdessä H. P. B:n kanssa ja mes- 
tarien johdolla saada jatkaa sitä työtä, joka on 
sydämelleni niin kallis. 

Olen hyvin pahoillani siitä että sairauteni on 
tehnyt minulle mahdottomaksi vastata kaikkiin 
kirjeisiin, joissa pyydetään neuvoa personalli- 
siin koettelemuksiin, vaikeuksiin ja mielipahoi- 
hin, mutta käytän tätä tilaisuutta (tietäen että 
monta kirj ottajista on täällä) lausuakseni niille 
muutamia myötätunnon ja neuvon sanoja. 

Älkää unohtako, että maaelämä on ihmisen 
puhdistustuli, että fyysillisen maailman rajotuk- 
set, kehityksen epätasaisuudet ja siitä johtunut 
useimpien ihmisten kykenemättömyys käsittä- 
mään edes hetkeksi yhteytensä maailmankaik- 
keuden Itsen kanssa, on syynä niin paljoon 
murheeseen ja niin moniin yksityisiin suruihin. 
Mitä siitä että veljenne halveksii teitä, nouskaa 
yli näkyväisen; mitä siitä että näennäinen vää- 
ryys lannistaa teidät, se on vain päivän kysy- 
mys. On voimia, jotka ohjaavat yksilön karmaa 
hänelle itselleen, niin että älkää epäilkö niiden 
viisautta niissä asioissa, vaan muistakaa että 
Laki on erehtymätön, tosi, oikea. Tutkikaa vai- 
kuttimianne ja jos ne ovat oikeat, ette tarvitse 
hetkeäkään olla alakuloisia työnne tai teille 
tulevien ikävyyksien suhteen. Sillä muistakaa, 
että kaikki tämä epäsointu on tietämättömyy- 
den tulosta ja sentähden älkää antako sen tei- 
hin vaikuttaa, muuten tahallanne estätte etene- 
mistänne. Kaikkien uskontojen pyhät kirjotuk- 
set osottavat meille, että ainoastaan kärsimys- 
ten kautta voimme saavuttaa täydellisyyden, ja 
vähät silloin siitä, että ajoittain tunnette itsenne 
liian heikoiksi kulkemaan eteenpäin. Olkaa 
levollisia ja vaikka koko maailma näyttäisi 
teitä hylkivän, olkaa rohkeita! Tietäkää, että 
sellaisina aikoina voimanne pannaan koetuk- 
selle, ja jos pidätte ihanteestanne kiinni ja tot- 
telette omaa korkeampaa luontoanne, ette ole 
yksin vaan totuuden jumalallisten  käsivarsien 
 

suojeluksessa ja se on teidät aikanaan johdat- 
tava siihen iloon ja rauhaan, joka käy yli kai- 
ken ymmärryksen.   1907:81—82, 

H. S. O l c o t t i n  e l ä m ä n t y ö  kirj Pekka 
Ervast ks P. E. XII H. S. 0:n elämäntyö 1907: 
114,  116, 

T e o s o f i s e n  S e u r a n  t e h t ä v ä .  Pre- 
s i d e n t t i - v a i n a j a n  l a u s u n t o ,  ks teo- 
sofia  1907:142,  166,  167, 203, 

ks Dhammapada 1908:41, 
C e y l o n i n  b u d d h a l a i s e t  k o u l u t .  

Näitä kouluja, jotka perustettuina eversti 
Olcottin alotteesta ovat Teosofisen Seuran val- 
vonnan alaisia ja joista suomenkielellä voidaan 
lukea kirjassa »H. S. Olcottin elämäntyö», on 
nyt yhteensä 222. — — — 1908:61, 

ks Buddha  1908:91, 1909:34, 100, 
Lukekaa esim. »H. S. Olcottin elämäntyö» ks 

ihme 1909:260, 
Miksikä ei mainita Olcottin Buddhalaista Kat- 

kismusta ks Tietosanakirja  1910:87, 
Eversti Olcottin aikana oli vielä vaikeuksia, 

mutta ks Päämaja  1911:30—32, 
V. 1883 tohtori Hartmann eversti Olcottin kut- 

sumana matkusti Intiaan ja asettui Adyarin 
päämajaan,   ks Hartmann, Franz 1912:357, 

Mestari K. H. huomautti, että Madame Bla- 
vatsky ja eversti Olcott olivat heidän opetus- 
lapsiaan ja että ks Sinnett 1913:110, 1915:152, 191, 

H. P. B. ja H. S. O. kehottivat aina T. S:aa 
pysymään erillään politiikasta, ks teosofia art 
Veljeyden 1916:391, 

T. S:n presidenttinä sen perustamisesta 
saakka oli H. S. Olcott, »perustajapresidentti». 
ks H. P. B. 1917:146, 

Eversti Olcott valittiin heti perustettaessa 
Teosofisen Seuran presidentiksi, ja sinä hän 
pysyi kuolemaansa saakka helmikuun 17 p:nä 
1907. — — — Eversti Olcott oli liikkeen ulko- 
nainen organisoija, teosofisen maailmankatso- 
muksen ensimäinen kansantajuiseksi tekijä; hän 
oli madame Blavatskyn ystävä, auttaja työ- 
toveri.   Mutta ks H. P. B. 1919:296—298, 

ks teosofia art T. S:n tehtävä 1921:333—334, 
E v e r s t i  O l c o t t ,  art kuuluu sarjaan 

Muistoja menneiltä vuosilta [*Ei julk tässä 
teoksessa]   1922:105—115, 123, 

ks R-R 1922:132—134, 203, 229, A. B. 1923:287, 
samana vuonna kuin eversti Olcott kuoli, 

T. S. Suomalainen Osasto perustettiin, ks P. E. 
VII 1924:219—230, 

ks H. P. B.  1925:193—203, 
Arvatenkin »Old Goose», s.o. »vanha hanhi 

(pässinpää)», toisin sanoen eversti Olcott, ks 
H. P. B. 1925:293 muist.,—298, 343, 379, 

Mestari itse sanoi kirjeessä Olcottille ks R-R 
1926:71, 

ks Valkoinen Veljeskunta 1926:136—138, 
Mitähän eversti Olcott ajattelisi, jos hän 

eläisi?    ks teosofia  1926:161—169, 
Olcottin sormus — — — Eversti Olcott antoi 

minulle kerran amuletin, joka oli ks H. P. B. 
1926:214—216, 

vaikka H. S. Olcottin Old D i a r y  L e a v e s  
(vanhoja päiväkirjan lehtiä) vilpittömästi ja 
koruttomasti     presidentti-perustajan     kannalta



Ole, olkaa, olla, olkoon — 383 — Olemassaolo 
 
kertovat Teosofisen Seuran vaiheista vuosina 
1875—1897.    Mutta ks teosofia  1926:216—217, 

ks I. T. J.  1928:246—247, Kristus  1927:41—42, 
Emme liioin saa unohtaa, että H. S. Olcott 

perusti koulun toisensa perästä paarioiden lap- 
sia varten. Nämä O l c o t t  p a n c h a m a  
s c h o o l s  yhä vielä tekevät siunattua työtään, 
ks Mayo, K. 1930:54, 

1874. Tapasi eversti H. S. Olcottin Chitten- 
denissä,   ks H. P. B. 1931:106—107, 

Yhdessä Olcottin kanssa hän oli ottanut 
buddhalaisessa temppelissä niinkuin sanotaan, 
»pansiilin» ja siten tullut tunnustetuksi buddha- 
laiseksi papin edessä, ks H. P. B:n itämaalai- 
suus 1931:121—129, 

ks  »Temppeli-seura.»   1931:249—250, 
Joka tapauksessa kysymys olisi voitu silloin 

ratkaista toiseen positiiviseen suuntaan, jos 
eversti Olcott olisi elänyt. Olen varma siitä, 
että hän — H. S. Olcott — olisi hyväksynyt 
meidän ruusuristiläisten ehdotuksen saada 
perustaa oma osasto ja ks R-R 1933:39, 

H. S. O l c o t t i n  k o o t u t  t e o k s e t  jul- 
kaistaan Adyarin T. S:n kustannuksella. 1933: 
238. 

Ole, olkaa, olla, olkoon jne 
olkaa sentähden täydelliset ks Kristus art 

Salainen  1909 joulul: 4, 
olkaa täydelliset ks täydellisyys 1912:1249—250, 
»ole paikalla, kunnes soveliaampi ilmaantuu», 

ks opettaja  1912:413—414, 
»Olkaa maailmassa, muttei maailmasta», ks 

avioliitto  1913:259, 
»ole hyvässä turvassa, minun poikani, sillä 

minä rakastan sinua.» ks P. E. II Uudestasynty- 
miskokemus 1915:159—162, 

Olkoon jokainen teistä vapaa omassa pyrki- 
myksessään ja kaihossaan. Olemmehan tois- 
temme veljiä ja onhan veljeytemme ks optimisti 
1916:42—43, 

»Olla suomalainen on sentään suuri onni!» 
ks veljeys  1916:436, 

Olkoon ihmisen nykyinen tila minkälainen 
tahansa, kyllä hänen ihanteensa toteutuu aikoi- 
naan,   ks velvollisuus 1917:51, 

Olen se mikä olen, ja ne, joilla on korvat 
kuulla, kuulevat minun ääneni, ks rauha 1918:99, 

Olkoon armeija kokoonpantu niistä aineksista, 
jotka   omasta   halustaan   tulevat   sotamiehiksi. 
— — — Olkoon siis sotilaan ammatti läpeensä 
vapaaehtoinen,   ks aseet 1918:164—165, 

Olen väsynyt ihmisten ja kansojen ylpeään 
itsekkyyteen.  — — — Olen  työn  ihminen,  en 
hävityksen, rakentaja, en repijä. — — — Olen 
kulttuuri-ihminen,   ks sota  1918:194—196, 

Oliko J e e s u s  Jumala? art ks Jeesus 
1918:231—235, 

Oliko Jeesus jumala? ks art Jeesus vaiko 
Kristus?  1919:15—18, 

»olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttä- 
kää maa»,   ks sukupuoliasia  1920:146—454, 

Olen saapunut merkilliseen, käännekohtaan 
elämässäni. Voin melkein sanoa Hamletin 
tavalla: olla vai eikö, siitä onkin kysymys», ks 
R-R  1920:340—348, 

Ole puhdas, jos tahdot astua valon vapauteen! 
Tarkoitus ei pyhitä keinoja.» ks Kristus ja teo- 
sofinen  liike  1922:39—40, 

O l e m m e k o  k ä s i t t ä n e e t  o i k e i n ?  
art sarja julk »Ihmisyyden uskonto» kirjassa 
1922:168, 196, 229, 267, 

artikSelisarja »Olemmeko käsittäneet oi- 
kein?», on hämmästyttänyt ks Mea culpa 1922: 
257—264, 

olenko minä veljeni vartija? ks oppi 1925:223, 
oletteko uskoneet — — — Oletteko uhranneet 

— — — Oletteko valmistuneet ks Temppeli- 
rahasto  1927:31, 

Olen vain oman sydämemme ääni. ks joulu 
1927:378—379, 

Olkaa siis vähässä uskolliset, rakkaat ystävät, 
että teille sitten uskottaisiin suurempia tehtä- 
viä,   ks P. E. VI Amerikka 1933:200—201. 

Olemassaolo 
olemassaolon iänikuisista arvotuksista ks 

Omatunto  1906:271—273, 
Olemassaolon syvin salaisuus on: Välttämättö- 

myys,   ks ihminen 1907:166, 
olemassaolon sisäinen henki ja elämä. Jos 

maailmaksi kutsumme olemassaolon muoto- 
puolta, on Jumala sen tajuntapuoli, ks ilo 1909: 
265—266, 

omavaltaisesti ilmestynyt olemassaoloon ks. 
henki 1912:113, 

johon kätkeytyy olemassaolon sekä positiivi- 
set että negatiiviset, sekä miehelliset että nai- 
selliset voimat,   ks Mooses 1912:497, 

mestarein olemassaolo ks mystiikka 1914:99 
—100, 

olemassaolon kokemuksia ks fyysillinen 1918: 
192, 

ilmestynyt olemassaolo on panteoni tajuisia 
olentoja,   ks Jeesus art Oliko 1918:234—235, 

olemassaolon sisin salaisuus on rakkauden 
Isä, jonka lapsia me olemme, ks joulu 1919:293 
—294, 

siitä uudesta ja kuitenkin ikivanhasta suhtau- 
tumisesta olemassaoloon, minkä uusi aika toisi 
mukanaan ks R-R 1920:382—383, 

Olemassaolo täyttyi harmonialla ja onnella 
ks sota 1924:4, 

mietiskelee olemassaolon äärettömyyttä ks 
henki 1924:10, 

Kaiken olemassaolon takana — — — Maail- 
man luominen ja ilmennyt olemassaolo on kuin 
suuri jumalallinen seikkailu! ks sallimus 1924: 
122—123, 

olemassaolossa piilevä itsetietoisesti hyvä 
tahto,   ks Kohtalo 1924:262—265, 

»filosofinen tutkimus olemassaolon myste- 
rioissa»   ks H. P. B. Sai. O. 1924:363, 

Turhaan maailman ja olemassaolon kova 
koulu silloin olisi pantu pystyyn! ks Mestari- 
kirjeet 1925:100—101, 

Onpa sentään totuuden etsijällä toinenkin 
nimi, kun hän lähestyy olemassaolon suurta 
salaisuutta,   ks Kristus 1927:1—4, 

Olemassaolo ilmenee meille kahdella tavalla: 
henkenä eli tajuntana ja aineena eli ilmenneenä 
voimana,   ks materialismi  1927:326—327, 

kaiken olemassaolon lähde ks R-R-teosofia 
1928:1—2, 

Mikä sitten on Absoluutti? Se on ainoa todella 
Olevainen, jonka salaisuutta ei kukaan kykene 
ratkaisemaan,  mutta joka  on välttämätön  filo-
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sofinen ja loogillinen edellytys ilmenneen ole- 
massaolon ymmärtämiseen, ks poika 1929:410 
—416, 

kaikista käytännöllisin ratkaisu, mitä on tar- 
jottu olemassaolon tuhansille ongelmoille. ks 
toivo  1930:2, 

Mitä on olemassaolo muuta kuin koulu, jossa 
ihminen oppii käyttämään ja kehittämään syn- 
nj’nnäisiä, jumalallisia kykyjään — toisin 
sanoen: oppii tuntemaan itsensä? ks H. P. B. 
1931:4—5, 

sopusoinnussa olemassaolomme sisäisen elä- 
mänlain kanssa,   ks aika 1931:42, 

ks kehitys   1932:100,  vesimies  1932:169—172, 
koko olemassaolo henkistyy, ja tietoisuus siir- 

tyy karkeasta ulkomaailmasta sisäiseen, näky- 
mättömään, ks Teosofia ja sosialismi 1934:249 
—257. 

Olemattomuus 
olemattomuuden autuaasta tilasta ks Sai. 0:n 

Maailmansynty  1914:56—59. 
Olento 
Kun ihminen ajattelee eli tuntee jotakin, 

erkanee näkymättömässä maailmassa hänen 
astralisesta ja mentalisesta käyttövälineestään 
aivan kuin pieni olento, joka juuri edustaa 
hänen tunnettaan ja ajatustaan. Tämän olennon 
elinvoima on riippuvainen ihmisen ajatuksen 
tai tunteen voimakkuudesta. Sen ulkopiirteet 
riippuvat ihmisajatuksen selvyydestä ja tark- 
kuudesta, sen väri ajatuksen luonteesta ja laa- 
dusta,   ks looshityö  1909:338—340, 

korkean olennon jumaloimiseen ks Kristus 
1911:289, 

äärettömästi rakastaen olentoja, joita ei vielä 
ole olemassa. — — — Nämä korkeat Personat 
huokuvat Itsestään laumottaisin olentoja eli 
Dhjan-Tshoohaneja, joille arvon mukaan anne- 
taan eri nimiä: jumalat, pääenkelit, enkelit, 
henget j.n.e. Nämä olennot ovat »maailman laa- 
tijat» yhteisnimellä Fohat, ks Salaisen 0:n 
Maailmansynty  1914:56—59, 

Mutta maailmankaikkeus oli joukko ilmen- 
neitä olentoja, siinä oli arvotuksen ratkaisu, ja 
minä tunsin, kuinka itsestäni vyöryi ulos eläviä 
olentoja ja kuinka me ihmisetkin itse asiassa 
loimme maailman. [*Ote P. E:n teos. muist.] 
1915:266—267, 

Hän oli yksi niitä salaperäisiä olentoja, jotka 
joskus ilmestyvät ihmisten keskelle, ks Cag- 
liostro  1916:14, 

panteoni tajuisia olentoja. — — — Sentähden 
logos eli maailmanjärki on samaa kuin järke- 
västi tajuava olento, jonka järki, tahto ja 
tajunta ilmenee maailmassa. Toisin sanoen: 
aurinkokuntamme järki on jumalallinen olento, 
joka edustaa — — —   Että tämä personallinen 
olento, aurinkokuntamme logos ks Jeesus art 
Oliko Jeesus Jumala?   1918:234—235, 

Karma on täten ilmennyksiltään elävien olen- 
tojen käsissä.  — — — Hyviä olentoja on tämän 
maailman takana, he tahtovat, että ks Kohtalo, 
kaitselmus, vapaus 1924:263—265, 

Vaikka henkimaailmassa on monenlaisia olen- 
toja, korkealle kehittyneitä jumalia ja entisiä 
ihmisiä, ovat Mestareiksi sanotut olennot fyy- 
sillisesti eläviä ihmisiä, ks auktoriteettius 1925: 
149—150, 

»ajatukset ovat olioita» ks joulu 1927:376—379, 
haltia-olentoja — — — olentoja, joita meidän 

täytyy sanoa enkeleiksi, jotka todella ovat pit- 
källe kehittyneitä henkiolentoja — — — kan- 
sallishenkemme — — — merkillinen olento 
— — — jumalallinen olento ks Suomen tulevai- 
suus 1928:204—208, 

Siksi että Itse yhdistää kaikki ihmiset ja 
kaikki elävät olennot toisiinsa, ks H. P. B. 1931: 
4—5. 

Olo Tuonelassa, kirj E. Sjöberg ks tätä 1927: 
212. 

Olympialaiset 
Olen tässä syrjäisessä kolkassani, maaseudun 

hiljaisuudessa, ottanut osaa yhteiseen suomalai- 
seen liikutukseen ja iloon Parisin »Olympialais- 
ten» johdosta. Vaikkeivät suomalaiset voitot 
merkitse meille, että olemme Europan etevin 
urheilukansa, koska tiedämme sen kunnian 
kuuluvan Englannille, Ruotsille j.n.e., todista- 
vat ne kuitenkin, että meillä on »sisua», kuten 
sanotaan, eli tahtoa nousemaan. Ja ennen kaik- 
kea ne todistavat, että Suomen kansa on saanut 
tehtävän kohtalolta: sen täytyy edistyä ja 
mennä eteenpäin. Päämäärä on henkistä laatua 
meille, mutta elinvoimamme näyttäytyy fyysilli- 
sestikin. Koska emme ole sotaisa kansa, kilpai- 
lemme ja voitamme toisilla aloilla; urheilu on 
epäilemättä mainio sodan korvaaja, — se vie 
meidät takaisin mieskohtaisen taistelun aikoi- 
hin, mutta taistelu on sivistynyt työksi, veri 
hieksi. Urheilu kasvattaa taas sankareita ruu- 
miillisten ponnistusten ja sielullisen kestävyy- 
den alalla. Eikä tämmöinen jalo kilpailu voi 
herättää ahtaasti kansallisia kateuden ja vihan 
tai itserakkauden ja suuruudenhulluuden tun- 
teita muissa kuin pikkumaisissa ihmisissä. 

Jokainen ajatteleva ihminen maan päällä kiit- 
tää jumalaa, jos sodat voisivat muuttua olym- 
pialaisiksi kilpailuiksi.    1924:209—210. 

Ikäänkuin jossain Olympialaisissa kisoissa, 
ks J. R. H. 1924:238. 

Om, romaani kirj Talbot Mundy ks tätä 
1927:40. 

Oma 
Omaa etua ks Jeesus Kristus 1909 joulul: 2—3, 
Omasta puolestani olen ajatellut, että Kristus 

tulisi olemaan ulkopuolella T. S:aa yhtähyvin 
kuin ks Kristus 1911:289, 

ikuisen  elämän  asioissa  seisoo  omilla  jaloil 
laan ja jonka välityksellä  henkimaailmalla on 
oma,   muista   riippumaton   sanoma    sanottava- 
naan?   ks R-R 1920:340—348, 

Oman henkensä ihminen on vapaa uhraamaan 
ks sota  1922:163—165, 

Tätä kirjoittaessani asun siis omassa kodissa 
jälleen,   ks P. E. II käännekohtia 1924:124—125, 

»oman käden oikeus» ks itsemurha 1924:207— 
209, 

Minulla näet ei ole mitään »omia mielipiteitä», 
joista melua pitäisin,  ks oppi 1925:223, 

tahdon omastakin puolestani olla odottavalla 
kannalla nähdäkseni, mitä ks I. T. J. 1926:33—37, 

H. P. B. — — — ei esittänyt mitään  »omaa» 
ks teosofia  1926:166—169, 

minä puolestani en sitä epäilekään. ks murros- 
kausi 1927:216—218, 
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verrattain harvoilla sentään on omakohtaisia 
kokemuksia, ks P. E. VIII 1930:55, 

Omasta puolestani uskon, että ks teosofia art 
T.  S:n tehtävä   1930:185, 

Omasta puolestani olen hengessäni nimittänyt 
ks P. E. XII Tähtikoulut 1931:165, 

elin omasta puolestani kuin taivaissa ks 
uskonpuhdistus  1933:199—200. 

Omaisuus 
jokainen heistä on uhrannut kaiken omaisuu- 

tensa, perityn ja ansaitun, Seuran ja asian 
hyväksi,   ks Olcott 1906:123. 

Omakoti-rahasto ks Päämaja 
Omaperäinen 
ks Steiner 1910:84, 
ks Kristus 1913:4—6. 
Omatunto, Omatunto-lehti 
ks  Sokea usko  1905:16, 
Aina ihmisen omatunto neuvoo häntä eteen- 

päin ja ylöspäin.   1906:41, 
Jokainen ihminen tuntee omantuntonsa sisim- 

mässä syvyydessä, että se, mikä hänelle tapah- 
tuu, on oikein, vaikkakin hänen järkensä eli 
ymmärryksensä nousee sitä vastustamaan. Vais- 
tomainen tunne sanoo: »niin on, kuin itse sen 
olen laittanut», ks teosofia art Mitä T. S. 1906: 
150—152, 

omantunnon kieltä ks paha art Ei pahaa 
pahalla  1906:187—189, 

omatunto-minää ks ihmisenpoika 1906:204, 
-levoton omatunto» näissä asioissa, ks Puh- 

tauden ihanne 1906:227—228, 
omantunnon varottavana äänenä ks astraali 

11)07:182, 
Sillä henki puhuu hänen omassatunnossaan. 

ks kauneus 1907:220, 
Kys.   Mikä on omatunto? 
Vast. Tavallisesti luullaan, että omatunto 

on jumalan ääni ihmisessä, että se on sama kai- 
killa ja että se sanoo, mitä on ehdottomasti 
oikein ja väärin. Asia ei ole aivan niin. Oma- 
tunto on meidän korkeamman minämme ääni. 
Korkeampi minä on se itsemme, joka kehittyy 
ruumistusten kuluessa, elämien vieriessä. Kor- 
keampi minä on eri ihmisillä eri kehitys- 
asteella. Se siis neuvoo eri lailla, mitä on oikein 
ja mitä on väärin. Mutta koska korkeampi 
minämme on epäitsekäs minämme, joka pyrkii 
jumalaa kohti, on sen neuvo kuitenkin aina 
hyvään päin, ylöspäin. Jokainen ihminen voi 
sentähden seurata valistuneen omantuntonsa 
ääntä (mutta hän ei saa sekottaa omien himo- 
jensa sisäisiä ääniä omantunnon hiljaiseen 
ääneen), sillä omatunto on kuin kompassi, joka 
aina näyttää pohjoisnapaa kohti, vaikkei taulu 
aina ole siihen päin käännetty.   1908:28—29, 

elämän kokemukset tulevat ja niiden ääni 
puhuu hänen omassatunnossaan ks kielletty 
hedelmä 1908:98—99, 

Hän noudattaa silloin omantunnon ääntä ks 
avioliitto  1908:184, 

Jos minä teen vastoin omaatuntoani, osotan 
tällä, etten vielä totisesti usko siihen hyvään, 
jota omatuntoni aavistaa ja neuvoo, ks minä 
1908:185, 

omantunnon mukaan. Se on ainoa johtotähti 
elämässä,   ks karma 1908:334—337, 

ihmiset ovat tilaisuudessa noudattamaan sisäi- 
siä omantunnonkäskyjä. ks avioliitto 1908:345 
—346, 

omantunnon tuskaa   ks synti 1910:173, 
heidän omantuntonsa väärään johdatetuksi ks 

rauha  1910:326—328, 
Leo Tolstoi oli todella kuin nykyisten ihmis- 

ten omatunto. — — — Kun rakkaus on sielussa, 
silloin muu tulee itsestään, silloin elämä järjes- 
tyy niin, että se tyydyttää omaatuntoamme, ks 
Tolstoin oppi ja teosofia 1910:403—411, 

omatuntomme pakottaa meitä väittämään, että 
ks itsetunto  1911:3—4, 

O m a n t u n n o n    v a p a u s .     1911:48, 
Omatuntonne teitä soimasi, jos »teitte syntiä», 

ks hyöty 1911:50—54, 
Hänen täytyy tyytyä omantuntonsa kiitok- 

seen,   ks aate 1912:256, 
Mutta kun omatunto on kompassina, järki 

perämiehenä ja tunteet tuulena, käy purjehdus 
varmasti päämäärää kohti,  ks opettaja 1912:311, 

Kys. Kuinka omaatuntoa kehitetään parhai- 
ten ja huolehditaan, että se on hereillä? 

Vast. Omatunto on korkeamman minämme 
ääni. Meidän tulee siis hankkia itsellemme 
käsitys siitä, minkälainen korkeampi minämme 
on, mitä se tahtoo, mihin se tähtää j.n.e., jotka 
seikat meille aikain viisaus selittää. Sillä tavalla 
valistamme omaatuntoamme ja nostamme joka- 
päiväisen ymmärryksemme korkeamman mi- 
nämme tajuntapiiriin. -Sitten omatuntomme 
puhuu meille aina kaikissa ajatuksissamme ja 
tunteissamme. Se ei puhu enää yläpuolelta jär- 
keämme, sillä me olemme itse elävä omatunto. 
1914:93, 

sillä Mestarin ääni sydämessämme, järjes- 
sämme ja omassatunnossamme aina kuuluu, kun 
me vain tahdomme kuunnella, ks mestari 1915: 
502, 

omatuntomme meitä kiittää ks mammona 
1916:388, 

Syvämietteinen Suomi Europan heränneenä 
omanatuntona ks Unelma  1917:152, 

Suomi on Europan omatunto, ks rauha 1918:2, 
inhimilliseen omaantuntoon vetoaminen, ks 

Suomi 1918:70—73, 
Omatunto kolkuttaa. Sen ääntä ei ole vilpittö- 

mästi kuunneltu, ja nyt on menneet erehdykset 
korjattava,   ks marttyyri 1920:6, 

omantuntomme kompassiksi ks sota 1920:103 
—105, 

kategoorinen imperatiivi hänen omassatunnos- 
saan   ks sukupuolielämä 1920:150—154, 

Mutta kuinka sitä omantuntoni edessä olisin 
voinut tehdä?   ks R-R 1920:338—348, 

ks yhteiskunta 1922:291—292, 
Ja hän tietää Mestarinsa, Kristuksen, opetta- 

van hänen sydämessään ja omassatunnossaan: 
älä ole pahaa vastaan. Älä tartu aseihin, ks 
aseet 1923:157, 

Ja omatuntoni lisäsi nuhdellen ks Mestarit 
1923:243, 

K. H. selittää omantunnon tarkasti ja laajalti, 
ks Mestarikirjeet 1924:45, 

vapaus nuoren ihmisen omalletunnolle ks 
aseet 1924:82, 
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omantunnon vastaiseen tekoon, ks armeija 
1924:286, 

Paraimmat, etevimmät kristityt papitkin ovat 
siis sydämessään ja omassatunnossaan Kristuk- 
sen opin kannalla, vaikkeivät, he kotoisessa, 
jokapäiväisessä elämässään uskalla olla Kris- 
tusta kieltämättä,   ks  onni  1925:259, 

josta useinkaan ei omatunto tahtonut antaa 
muuta arvostelua muistissa pidettäväksi kuin 
ks looshityö  1925:262—265, 

Henkemme — — — personallisuudet tulevat 
yhä herkemmiksi sen — hengen, omantunnon 
— hiljaisille kuiskeille, ks Teosofian joulu- 
sanoma  1925:372—374, 

omalletunnolle kuuliainen ks teosofia 1926: 
6—10, 

Teosofinen Seura oli, kuten H. P. Blavatskyn 
oli tapana sanoa, »omantunnon tasavalta», ja 
jokainen sen jäsen oli vapaa uskomaan mitä hän 
halusi, kunhan hän vain hyväksyi veljeyden, 
ks R-R 1926:69—71, 

omatuntoni on pakottanut minut asettumaan 
kuin eri leiriin T. S:n nykyisen johdon suhteen 
ks teosofia  1926:165—169, 

kuinka paljon viisaampaa olisi kuunnella 
omantunnon hiljaista ääntä kuin sisäisen astraa- 
lisen ihmisen äänekkäitä kuiskeita, ks horos- 
kooppi 1926:214, 

mystillinen Kristus omassatunnossani, ks R-R 
1926:218—219, 

omantunnon vaativa ääni ks ihmisenpoika 
1926:303, 

kaipaamme omantunnon rauhaa ks Kristus 
1927:1—4, 

Olen vain — — — omantuntomme ääni. ks 
joulu  1927:378—379, 

kunnes omissatunnoissamme kuulemme Kris- 
tuksen äänen ks Kristinusko ja maailmanrauha 
1927:394, 

Suomen tehtävä — — — Europan omana- 
tuntona,   ks Europa  1928:10—13, 

Suomen suojelusenkeli — — — Hän aivan 
kuin laulaa meille meidän omassatunnossamme, 
että ks Suomen tulevaisuus 1928:205—208, 

joka omantunnon vakaumuksesta ei hyväksy 
miekkaan tarttumista. — — — Omatunto ei soi- 
mannut ja sydän sanoi, että olin tehnyt paras- 
tani,   ks armeija  1930:49—52, 

Tähän omantunnon kysymykseen vastaan seu- 
raavasti   ks rahasto  1931:251, 

Minä näen, että sinun omatuntosi valvoo ja 
että sinun sydämesi tahtoo, ks Jouluyö 1931:339, 

Aikamme omatunto ks vpm 1932:37—38, 
Muutamat yksilöt ovat toisia hieman edellä 

sydämen kehityksessä — vai sanommeko oman- 
tunnon ja järjen?   ks vesimies 1932:170—172, 

omantunnonvaivat ks täydellisyys 1932:242 
—243, 

heidän ominatuntoinaan. ks Aaltonen, Väinö 
1933:4, 

ks Pietari, apostoli 1933:145, 
Me vaiennamme omantuntomme äänen sillä, 

että ks  Paavali   1934:181—182. 

O m a t u n t o - l e h t i  
O M A T U N T O  

TEOSOFINEN AIKAKAUSLEHTI 
T i l a u s - i l m o i t u s .  

T o t u u s   on  k o r k e i n   u s k o n t o .  
»Ei ketään täysin rehellistä ja vakavaa totuu- 

denetsijää ole koskaan ollut niiden joukossa, 
jotka s o k e a s t i  uskovat n.k. »jumalan 
sanaan», olkoon se muka sitte joko Allahin, 
tahi Jehovan ilmoittama, kutsuttakoon sitä 
koraaniksi, puraaniksi  tahi raamatuksi. Sillä 

Usko on järjen uinailua, ei sen valvontaa.» 
H. P. B. 

O m a t u n t o ,  Teosofinen Aikakauslehti toi- 
mii Teosofisen Seuran ohjelman mukaisesti. Sen 
tunnuslauseena on: 

» T o t u u s    on   k o r k e i n    u s k o n t o . »  
Teosofisen Seuran ohjelmassa on kolme teh- 

tävää: 
I. Kehoittaa ihmisiä yleiseen veljeyteen, kat- 

somatta uskontunnustukseen, rotuun, ihoväriin, 
kansallisuuteen, sukupuoleen, yhteiskunta-ase- 
maan tai säätyyn. 

Tämä pykälä velvoittaa jokaista totuuden- 
etsijää. 

II. Edistää vertailevia uskonnollisia, filosofi- 
sia ja tieteellisiä tutkimuksia, ja 

III. Tutkia tuntemattomia luonnonlakeja ja 
ihmisen salaisia voimia. 

Tämän ohjelman mukaan Aikakauslehden, 
silmämääränä on t o t u u d e n  e t s i n t ä .  Sen 
tarkoituksena ei ole minkään uuden uskon eikä 
pakanuuden levittäminen, vaan on sen pyrki- 
myksenä herättää ihmisiä ajattelemaan, tutki- 
maan ja toimimaan veljeyden pohjalla. 

Koska se ei liioin tule palvelemaan kenen- 
kään yksityisiä aineellisia etuja, löytänee se 
tiensä j o k a i s e e n  s u o m a l a i s e e n  ko- 
tiin, jossa vakavampia kysymyksiä pidetään 
elämän tärkeimpinä ja jossa henkiset harras- 
tukset ovat vireillä. 

»Omatunto» tulee sisältämään alkuperäisiä 
kirjoituksia, suomennoksia, novelleja, runoja, 
kysymyksiä ja vastauksia, kirjallisuuskatsauk- 
sia, uutisia ja ilmoituksia. 

Koska totuus selvimmin astuu näkyviin sil- 
loin, kun toisistaan poikkeavat käsityskannat 
saavat vapaasti otella keskenänsä, 

ovat l e h d e n  p a l s t a t  a v o i n n a  kai- 
kille 

kirjoituksille, jotka jossakin määrin kannatta- 
vat  lehden ohjelmaa. 

Varsinaisina avustajina ovat suosiollisesti 
luvanneet toimia kirjailijat P e k k a  E r v a s t  
toimitussihteerinä ja V. P a l o m a a  aputoi- 
mittajana. 

Aikakauslehti ilmestyy joka kuukauden 15 
päivänä ainakin 16-sivuisena; tänä vuonna 
ilmestyy siis yhdeksän numeroa. 

Tilaushinta v:lta  1905  on 
3 m a r k k a a  25 p e n n i ä ,  postimaksui- 

neen. Yksityisnumerot 60 penniä. Venäjällä 
postimaksuineen 1 rupla 50 kop. Amerikassa 
samaten 1 doll. 50 centtiä. 

Tilauksia vastaanottavat postikonttorit ja 
asiamiehet. 
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Asiamiehiä halutaan kaikkialla ja myönne- 
tään heille  10 % alennus. 

Lehteä voi myös tilata taloudenhoitajalta, 
F. A. Johanssonilta (osotteella: Helsinki, Vuori- 
katu 12), jolloin tilaushinta lähetetään posti- 
merkeissä. 

Helsingissä vastaanottavat tilauksia: 
Akateeminen Kirjakauppa, 
Kirjapainoyhtiö  Valo   (Fabianink,  8)   ja 
»Omantunnon konttori (l:stä päivästä kesä- 

kuuta Vuorikatu 12). 
M a r t t i  Humu, 
vastaava toimittaja.   1905:1—2, 

ks Sokea usko ja rehellisyys 1905:15—16, 
» O m a n t u n n o n »     t o i m i t u k s e l l e ,    kirj 
Eva V.   [*Videnius]   1905:16—17, 

Omantunnon t i l a u k s i a  vastaanotta- 
vat, paitsi maamme kaikki postikonttorit, seu- 
raavat asiamiehet: 

H e l s i n g i s s ä :  »Omantunnon» konttori (1 
p:stä kesäk. Vuorikatu 12). Akateeminen kirja- 
kauppa.   Valon kirjapaino. 

T e r i j o e l l a :    Maria  Inkinen. 
T e r i j o e l l a     (Joutselkä):    Antti  Himanen. 
K a r h u l a s s a :    Rob.  Kari. 
H a m m a s l a h d e l l a  (Jaama, Rasivaara): 

Väinö Hirvonen. 
K e m i s s ä :  (Rautiaisen talo): Joel Salon- 

saari. 
P u n k a h a r j u l l a :   Elis  Lemminki. 
T e r v a k o s k e l l a  (Ryttylä): Antti Lind- 

gren. 
K o u v o l a s s a :   J.  Sohlberg. 
T a m p e r e e l l a :  »Kansan Lehden» konttori. 
L a h d e l l a :    Einar Hellqvist. 
K a j a a n i s s a :     Juho   Petäjäniemi.    1905:31, 
T i l a u s - i l m o i t u s ,  kirj Martti Humu, 

vastaava toimittaja.   1905:90, 
ks Yliaistillinen maailma 1905:110—111, 
K e s k u s t e l u - k o k o u k s i a   

»Omantunnon» huoneustossa, Vuorikadun 12:ssa. 
ks P. E. VII 1905:116—117, 

A s i a m i e h e t :  
Helsinki: Akateeminen kirjakauppa. 

Herra O. V. Laurent, Pasaasi. 
» »       J.    A.     Tukiainen,      Paperi- 

kauppa.   Hämeenk.  2. 
» Kirjapainoyhtiö   Valo,   Hakasalmen- 

katu 2. 
Iisalmi, Pohjola, Lahti: Rouva Kyllikki Igna- 

tius. 
Kyrö: Herra Kaupp. K. F. Jokela. 
Korkeakoski:  Herra  H.  Vallenius. 
Kuusankoski:       »       O. Rinne. 
Kouvola, asema: Herra J. S. Sohlberg. 
Kemi, Rautiaisen talo: Herra Joel Salonsaari. 

»       Herra Kaupp. Henrik Brander. 
Karhula: Herra Rob. Kari. 
Kuopio: Rouva Eva Videnius. 
Käkisalmi, Pärnä: Herra Tuomo Patrakka. 
Petäjävesi, Jämsänkoski:  Herra E.  Toivonen. 
Pietarsaari, Sähkövalaistuslaitos: Herra Juho 

Hentunen. 
Lahti, Varikko: Herra Edvard Pohjola. 
Lappeenranta, Lauritsalan saha: Herra Heikki 

Torvinen. 

Turku, Koulukatu 15: Herra Fab. Kilpeläinen. 
Terijoki,  Joutselkä:   Herra  Antti Himanen. 

Neiti M. M. Inkinen. 
Tervakoski, Ryttylä: Herra Antti Lindgren. 
Tampere, Pinnink. 20: Herra J. A. Seline. 

Herra E. Lyytikäisen kirjakauppa. 
Jaakkima, asema: Herra K. Jungström. 
Jyväskylä: Herra J. V. Sahlstein. 
Jämsä, Lindellin talo:  Herra H. Pylväs. 
Urjala: Herra Aapo Pärnänen. 
Vehmais,  asema:  Herra K. Niemi. 
Viipuri, Kelkkala,  Kaivok. 8:  Herra Maisteri 
J. E. Pajala. 

» Aleksanterink. 19: Neiti A. Oikarinen. 
» Viipurin Työväenyhdistys. 
» »        Kansalliskirjakauppa. 

A m e r i k a s s a :  
Herra E. E. Pajunen, Box 210 Portland, Ore: 

U.S. of A. 
Vihtori Vilenius  579 — 2:nd  ave,  New- 
York City, N.Y.U.S. of A. 
Geo E. E r v a s t   [*harv. M. J.]  street 
Brooklyn N.Y.U.S.   of  A. 
Vilho  Leikas  A. C:o   439 — 5:th    street 
Calument.   Mich. U.S. of A. 
Mr John Laitinen 522—3 ave. V. Duluth, Minn. 
U.S. of A. 

Sekä taloudenhoitaja F. A. Johansson, osote: 
Omantunnon konttori, Helsinki, Vuorikatu 12. 
Puhelin 4711. 

Omatunto on edullinen ilmoituslehti. 1905: 
119, 122, 

Teosofisen Seuran tehtävät ja Omantunnon, 
Teosofisen Aikakauslehden, noudattama oh- 
jelma: 

1. Kehottaa ihmisiä yleiseen veljeyteen, kat- 
somatta uskontunnustukseen, rotuun, ihoväriin, 
kansallisuuteen, sukupuoleen, yhteiskunta- 
asemaan tai säätyyn. 

2. Edistää vertailevia uskonnollisia, filosofisia 
ja tieteeilisiä tutkimuksia. 

3. Tutkia tuntemattomia luonnonlakeja ja 
ihmisen salaisia voimia. 

1905:122, 
K i r j e  A m e r i k a s t a ,   kirj  V.   S.   1905:147, 
K i r j e  » O m a l l e t u n n o l l e » ,  kirj. Adolf 

Nylund.   1905:148, 
I l t a k e s k u s t e l u t  — — — »Omantunnon» 

konttorissa,   ks P. E. VII 1905:148, 
Asiamiehet 1905:151, 
» O m a t u n t o » .  Kun perustimme tämän leh- 

den, oli meidän harras toivomuksemme, että se 
kykenisi täyttämään kaksi tehtävää. Ensiksikin 
toivoimme, että se voisi olla yhdyssiteenä kaik- 
kien niiden välillä, jotka jo ovat teosofiaan tu- 
tustuneet ja rakastavat meidän asiaamme, että 
se voisi ylläpitää heidän harrastustaan, virkistää 
heidän mieltään, tuoda uutta intoa heidän sie- 
luihinsa, avata heidän silmilleen yhä uusia 
näköaloja ja osottaa heille yhä uusia puolia 
ikuisesta totuudesta. Toiseksi toivoimme, että 
lehtemme herättäjänä ja valon tuojana voisi 
levitä yhä laajempiin piireihin, voisi kutsua yhä 
suuremmat joukot ihmisiä ihmishengen jaloim- 
paan työhön: totuuden etsintään, voisi lukijoi- 
hinsa kasvattaa sitä vakaumusta, että ihminen
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ei ole tuomittu tiedottomuuteen eikä pimeyteen, 
vaan tietoon ja valoon, että hänen elämänsä 
tehtävä on totuuden etsiminen ja täyttäminen 
ja että totuuden tieto tosiaan on olemassa ja 
saavutettavissa. Tämän toivoimme lehdestämme, 
ja toivomme oli, että samalla kun teosofian 
rakastajat oppisivat »Omaatuntoa» rakastamaan, 
samalla »Omatunto» voittaisi yhä uusia ystäviä 
itselleen ja teosofialle. 

Toivomme oli rohkea — ja toivomme on roh- 
kea, sillä yhä vielä sitä samaa toivomme ja tah- 
domme. Mutta onko se liian rohkea? Olemmeko 
toivoneet lehdestämme enemmän kuin se on 
voinut täyttää? Tätä emme kykene ratkaise- 
maan. Sen ratkaisevat lukijat. He tuntevat 
sydämessään, minkä arvosanan he yritykselle 
antavat, ja jos he tuntevat rakastavansa tätä 
teosofian äänenkannattajaa, silloin kyllä heidän 
rakkautensa näkyy heidän teoistaan. 

Itse asiassa tämä lehtihommamme, niinkuin 
kaikki maallinen toimi, on yhteistyötä. Me 
olemme kaikki toistemme tarpeessa, lehti toi- 
mittajien ja lukijakunnan, lukijakunta lehden. 
Sillä mitä olisi lehti ilman lukijoita ja toimitta- 
jia, ja mitä taas lukijat ilman lehteä? 

Seitsemän numeroa on nyt ilmestynyt tätä 
äskensyntynyttä lastamme ja kaksi vielä seuraa 
tänä vuonna. Sitten alkaa uusi vuosi ja uudelle 
taipaleelle on astuttava. Jotakuinkin vakavin 
askelin on »Omatunto» kulkenut tänä vuonna. 
Kuinka nyt on käyvä v. 1906? Alkavatko sen 
askeleet horjua, vaan saako se vielä marssia 
tahdissa? Puhuaksemme vähän selvemmin: 
vaikkemme saata sanoa, että lehtemme tänä 
vuonna olisi itsensä aineellisesti kannattanut — 
ja mikä lehti kannattaa itsensä ensimäisenä 
vuonna? — ei kuitenkaan tappio vuoden vaih- 
teessa näytä koituvan niin suureksi, ettemme 
pelkäämättä uskaltaisi ryhtyä hankettamme jat- 
kamaan. Päinvastoin on meidän ilolla mainit- 
tava, että »Omatunto» on siksi hyvin menesty- 
nyt, että se on saanut siksi paljon tilaajia, että 
se uljain mielin ja sydän täynnä iloisia toiveita 
saattaa katsoa tulevaisuuteen. Jos ne tilaajat, 
mitkä sillä nyt on, edelleenkin pysyvät lehden 
tilaajina, ja jos niiden lukumäärä lisääntyy 
muutamilla sadoilla, silloin lehtemme pää pys- 
tyssä ja reippain askelin marssii eteenpäin valo- 
soihtuaan kantaen. 

V u o s i  190 6. Ilmotamme siis täten, että 
»Omatunto» ilmestyy ensi vuonna kerran kuu- 
kaudessa samankokoisena ja samaa ohjelmaa 
noudattaen kuin tänäkin vuonna ja että sen 
hinta koko vuodelta on oleva postimaksuineen 
viisi markkaa Suomessa, puolitoista dollaria 
Amerikassa, kaksi ruplaa Venäjällä ja neljä 
kruunua Ruotsissa. Nyt jo saattaa lehteä tilata 
ensi vuodeksi suoraan konttorista. 

L e h t e m m e  koko. Tämän vuoden tilaus- 
ilmotuksessa sanottiin, että joka numero sisäl- 
täisi ainakin 16 sivua. Itse asiassa ovat kuiten- 
kin kaikki myöhemmät numerot olleet 32-sivui- 
sia, joten tähän saakka ilmestyneet 7 numeroa 
muodostavat 184 sivua paksun kirjan, ja jos 
n:t 8 ja 9 niinikään tulevat 32-sivuisiksi, saavat 
tilaajat tänä vuonna 248 sivua käsittävän ja 
vaihtelevaa teosofista lukemista sisältävän teok- 
 

sen. Jos nyt katsomme mahdolliseksi ensikin 
vuonna jatkaa samaan tapaan — kuten kaikesta 
sydämestämme toivomme — tulevat sen vuoden 
12 numeroa sisältämään yhteensä 384 k a k s i -  
p a l s t a i s t a  s i v u a  teosofista lukemista. 
1905:177—178, 

Uusi a v u s t a j a ,  ks Järnefelt, Arvid 1905: 
178, 

Ensi v u o d e n  o h j e l m a .  Koska meille 
on huomautettu, että Omatunto, joka leviää pal- 
jon semmoisiinkin piireihin, jotka eivät tunne 
teosofiaa edeltäkäsin, useinkin on vaikeatajui- 
nen uusille lukijoille, olemme päättäneet ensi 
vuonna helppotajuisessa kirjotussarjassa esittää 
palstoillamme teosofiset perusopit.1)   1905:210, 

O m a n t u n n o n  toimitukseen ottavat edel- 
leenkin osaa M a r t t i  Humu vastaavana, 
V.  P a l o m a a   ja  P e k k a   E r v a s t .    1905:220, 

» O m a n t u n n o n »  t o i m i t u k s e l l e .  
[*Nim. K. W. K. ehdottaa kirjeessään, että T. S. 
ottaisi esperanton viralliseksi kielekseen, jol- 
loin kaikkien olisi mahdollisuus kielen opit- 
tuaan seurata T. S:n toimintaa ym. Tämän joh- 
dosta kirjoittaa P. E.:] 

Tämä ehdotus ansaitsee minusta vakavaa har- 
kintaa ja voin ilmottaa, että eräs suomalainen 
Teosofisen Seuran jäsen on vastikään kirjotta- 
nut Mrs. Annie Besantille samasta asiasta. Muu- 
ten tahdon huomauttaa, että T. S:n ensimäinen 
pykälä ei kuulukkaan niinkuin arv. kirjeen- 
vaihtaja otaksuu, vaan kuuluu se näin: muo- 
d o s t a a  y l e i s e n  v e l j e s k u n n a n  ydin 
j.n.e. Mutta »Omantunnon» ohjelma on »kehot- 
taa».   P. E.  1905:240—241. 

ks P. E. VII 1905:244, 247, 
T i l a u s - i l m o i t u s ,  kirj. Martti Humu 

1906:3—4, 
OMATUNTO VUONNA 1906. 

O m a t u n t o  ilmotetaan täten tilattavaksi 
vuodelle 1906. Tällä numerolla alkava vuosi- 
kerta on Omantunnon t o i n e n .  

Omantunnon ohjelma on sama kuin viimekin 
vuonna, s.o. sama kuin Teosofisen Seuran 
ohjelma, jonka kolme pykälää luetaan lehden 
2 sivulla. Teosofisen Seuran tunnuslause on 
niinikään Omantunnon, ja se tunnuslause kuu- 
luu:  t o t u u s   on  k o r k e i n  u s k o n t o .  

Lähtiessään nyt toiselle taipaleelleen ei tämä 
lehti kaipaakaan pitkiä esipuheita. Voihan koko 
sen ohjelman lausua yhdellä sanalla: totuus. 
Totuutta kaikilla aloilla, siinä sen päämäärä. 
Totuutta uskonnon, ajattelun, siveellisten pyr- 
kimysten, kasvatuksen, opin, kirjallisuuden ja 
taiteen laajoilla aloilla. 

Onko elämässä ihanampaa mitään kuin 
totuus? Totuus tuopi mukanaan omantunnon 
rauhan. Totuus yksin kirkastaa rakkauden rie- 
mun aamuksi. 

TOTUUS. 
Mikä on totuus? Onko lehden toimitus totuu- 

den vartija, sen tietäjä ja julistaja? Onko leh- 
den toimitus viisaampi  kuin kukaan  ihminen 
 

1) [*Tarkoitettanee art sarjaa »Teosofia kysy- 
myksissä ja vastauksissa», julk myöhemmin kir- 
jana »Oletko teosofi?».] 
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maailmassa? Täytyyhän jokaisen tunnustaa, 
ettei hän tiedä mitään — tai että hän tietää 
mitättömän vähän elämän salaisuudesta! 

Ei toimitus totuutta siinä merkityksessä 
ajattelekaan. Oi kuinka vähän me ihmiset 
olemme nostaneet sitä huntua, joka peittää 
Iäisen kasvoja! Vaan me ajattelemme totuutta 
toiselta kannalta. 

Totuus on se, että ihminen aivan rehellisesti 
sanoo, mitä hän tietää, mitä hän on kokenut ja 
mitä hän sen nojalla uskoo elämästä. Ja kun 
katsomme asiaa tältä kannalta, huomaamme 
heti, että senkaltaisesta totuuden ilmottamisesta 
koituu meille ihmisille arvaamatonta iloa ja 
hyötyä. Ensiksikin kaikki ajattelevat ihmiset 
voivat tähän työhön ottaa osaa. Kukin joutuu 
sekä opettajan että oppilaan asemaan. Mitä 
meillä henkistä uskallusta on, sitä antakaamme 
muille, ja muilta me saamme, mitä heillä on. 

Toiseksi on merkille pantava tärkeä seikka. 
Me ihmiset olemme niin sanoaksemme eri 
kehitysasteella. Toisen silmä näkee kauemmas 
kuin toisen. Toisen sydän sykkii säälivämmin 
kuin toisen. Toisen omatunto on valistuneempi 
kuin toisen. Tunteehan historia useita henki- 
löitä, joidenka henkisen suuruuden edessä mei- 
dän täytyy polvistua. 

Olkaamme rehelliset. Astukaamme elämän 
alttarin eteen ja ylistäkäämme sen antajaa. 
Ylistäkäämme niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet 
elämän meille rikkaammaksi, tuomalla siihen 
kauneutta, sisältöä ja syvyyttä. Ylistäkäämme 
heitä ja oppikaamme heiltä, me vähä- 
väkisemmät. 

Me olemmekin totuuden etsijöitä. Meillä on 
kullakin omat kokemuksemme, omat tietomme, 
oma »pikku totuutemme» eli maailmankatso- 
muksemme. Mutta etsikäämme sitä suurta 
totuutta, johon kaikki pienet totuudet yhtyvät 
kuin pisarat mereen. Kuunnelkaamme ilomielin, 
mitä toiset ovat löytäneet — kuinka he ovat 
taistelleet ja voittaneet tahi kuinka he ovat 
kamppailuun sortuneet. Aina ihminen jotakin 
löytää. Ja kuunnelkaamme ennen kaikkia ilo- 
mielin, mitä viisaat ovat opettaneet ja mitä he 
opettavat. 

Uusi aika koittaa ihmiskunnalle, uusi aika, 
jolloin tiedämme, kuinka meidän tulee ymmär- 
tää sana »totuus», uusi aika, jolloin ymmär- 
rämme, että elämän salaisuuden ensimäinen 
avain on juuri tämä ihmisten veljeys, että he 
avaavat toisilleen sydämensä. 

USKOMME JA TOIVOMME. 
Me pyrimme siihen uuteen valoon, jonka 

totuuden tunnustaminen tuopi mukanaan, ja me 
pyydämme ja toivomme apua kaikilta ajattele- 
vilta, kokeneilta ja ihmiskuntaa rakastavilta 
kansalaisilta. 

Pyydämme kirjailijoita meitä auttamaan. 
Meidän palstamme ovat avoinna kaikille vakava- 
henkisille lausunnoille, olkootpa mielipiteiltään 
kuinkakin poikkeavat omista mielipiteistämme. 
Toimitus ei ole siveellisesti vastuunalainen 
muista kuin omista kirjotelmistaan. Jokainen 
tekijä vastaa itse niistä ajatuksista, jotka hän on 
lausunut allekirjottamassaan kirjotuksessa. Me 
pyrimme   uuden   elämän  ymmärryksen   valoon 
 

ja uskomme, että niille, jotka eivät vielä vaella 
valkeudessa, valmistetaan tie paraiten siten, 
että toisistaan poikkeavatkin käsityskannat saa- 
vat vapaasti otella keskenään täydessä päivän 
valossa. 

OHJELMAMME. 
Teosofisen Seuran ohjelman mukaisesti 

pyrimme uuteen kirkkaampaan valoon 
1) uskonnon alalla tutkimalla, mitä maailman 

suurissa uskonnoissa opetetaan, etenkin mitä 
niiden perustajat ovat opettaneet; suomenta- 
malla eri kansain pyhiä kirjotuksia ja punnitse- 
malla raamatun opetuksia; 

21 sielutieteen, s.o. ihmistuntemisen, alalla 
kertomalla uusista psykologisista havainnoista, 
n.s. psyykkisen tutkimuksen tuloksista, ja 
okkultisen eli salaisen traditsionin opetuksista; 

3) käytännöllisen elämän alalla tutkimalla, 
mitä tietä pitkin ihmisten on kulkeminen, jotta 
rauhan ja veljeyden jumalanvaltakunta toteu- 
tuisi maan päällä: miten lapsia siihen on 
kasvatettava, kuinka se suhtautuu oppiin ja 
sivistykseen, kirjallisuuteen ja taiteeseen, 
millainen miehen ja naisen välinen suhde on 
oleva y.m. 

Tämä ohjelma ei ole uusi merkityksessä ennen 
kuulumaton, sillä jokainen ajatteleva ihminen 
pyrkii selvyyteen juuri näistä asioista. 

Tämä ohjelma on laaja kuin ihmisen sisäinen 
elämä. Se toteutuu vain vähitellen, mikäli lehti 
elää. Se toteutuu kaikessa laajuudessaan vain 
siinä määrin, kuin lehti saa apua henkensä 
heimolaisilta. Ja ken ei tahtoisi ottaa osaa 
siihen vapautuksen työhön, jota tämä lehti 
kannattaa? Rakastaahan jokainen ihminen ennen 
kaikkea totuutta. Jokaisen ihmisen rinta 
riemuitsee totuudesta. 

Emme epäile, ettei Omatunto ole saava yhä 
uusia ystäviä. Se on saava ja sen täytyy saada 
niitä lukuisiakin. 

Lehden ystäviä ovat ne, jotka siihen kirjotta- 
vat ja ne, jotka sitä aineellisesti kannattavat 
joko hankkimalla tilaajia ja luettamalla sitä 
tuttavilleen tai auttamalla sitä raha-avustuksilla. 

Omatunto maksaa postimaksuineen koko 
vuodelta Suomessa 5 markkaa, Amerikassa 1 Vs 
dollaria, Venäjällä 2 ruplaa ja Ruotsissa 4 
kruunua. 

O m a t u n t o  tilataan, postin kautta, asia- 
miehiltä tai suoraan konttorista, jolloin tilaus- 
hinta lähetetään rahassa tai postiosotuksena. 
1906:4—6, 

O m a n t u n n o n  T o i m i t u k s e l l e .  1906: 
23—24, 

19 0 6. Onnellista uutta vuotta ja uuden 
vuoden jatkoa kaikille Omantunnon lukijoille. 
Nythän alkaa se vuosi Omantunnon elämässä, 
jota sanotaan kriitillisimmäksi jokaisen uuden 
lehtiyrityksen historiassa. Mitä muuta siis 
voimme toivoa, kuin että kaikki viime vuoden 
tilaajat olisivat niin kiintyneet lehteemme, ettei- 
vät henno olla sitä tilaamatta tänäkin vuonna? 

Uudet ystävät ovat myös sydämestä terve- 
tulleet, ovatpa aivan välttämättömätkin, jos 
mielimme pystyssä pysyä. Ja kun lehden 
sisältö tänä vuonna tulee olemaan sitä laatua, 
että se voi tyydyttää sekä vasta-alkavan uteliai-
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suutta että perehtyneemmän tiedonjanoa, emme 
ollenkaan epäröi kehottaa vanhoja ystäviämme 
hankkimaan rakkaalle Omalletunnollemme 
mahdollisimman paljon uusia lukijoita! 1906:26, 
Apua a s i a l l e m m e ,  ks Elämä-lehti 1906: 
26—27, 

Omantunnon tilauksia vastaanottavat   1906:30, 
ks esperanto    1906:88, 
O m a n t u n n o n  t o i m i t u k s e l l e ,  kirj. 

K. H.    1906:89, 
M i k s i  s o i s i n  O m a n t u n n o n  leviä- 

vän?    kirj.    E. Vento    1906:103—106, 
K a i k k i  l u k i j a t  m u k a a n !  Koska 

asiamme menestykselle on tärkeätä, että saamme 
tietää, mistä meillä Suomessa mahdollisesti 
moititaan tai kiitetään teosofiaa ja teosofista 
työtämme, pyydämme lukijoitamme pitämään 
silmällä, mitä asiastamme kirjotetaan lehdissä 
tai kirjoissa, ja lähettämään Omantunnon toimi- 
tukselle joko irtileikatun otteen tai kopian 
lukemastaan. 

R a h o j a  ja t i l a a j i a .  Meidän liik- 
keemme tarvitsee välttämättä rahoja, sekä 
pieniä että suuria summia. »Omatunto» tarvit- 
see välttämättä pysyäkseen pystyssä tuhat tilaa- 
jaa lisää! Mistä nämä rahat on saatava, mistä 
tilaajat? Kehotamme kaikkia lukijoitamme 
hankkimaan »Omalletunnolle,, tilaajia, ostamaan 
kirjojamme, lähettämään ja tuomaan meille 
raha-avustuksia ja vastaamaan kirjeessä kysy- 
mykseen: millä tavalla on hankittava riittävää 
aineellista kannatusta Suomen teosofiselle 
liikkeelle? 

O m a n t u n n o n  s i s ä l l y s .  Toivomme, 
että ne kristinuskon salaisuuksia koskevat tut- 
kimukset, joita tässä numerossa alotamme,1) 
kiinnittävät puoleensa lukijaimme huomion ja 
vaikuttavat osaltaan »Omantunnon» leviämiseen. 
Jossain tulevassa numerossa aiomme alottaa 
vielä uuttakin artikkelisarjaa, joka tulee sisältä- 
mään suomennoksia eri kansain pyhistä kirjo- 
tuksista. Joka siis tahtoo saavuttaa tieteellisen 
sivistyksen uskonnollisissa kysymyksissä, hän 
lukekoon »Omaatuntoa».    1906:122, 

T u h a t  t u l e m a t o n t a .  Omantunnon vii- 
me numerossa saivat lukijamme tietää, että 
lehtemme pysyäkseen pystyssä tarvitsisi tuhat 
tilaajaa lisää. Tämä tiedonantomme oli vailli- 
nainen, koska Omatunto ei tarvitse tuhat tilaa- 
jaa lisää pysyäkseen pystyssä, vaan pysyäkseen 
yhä edelleen sen kokoisena, kuin se vuoden 
neljänä ensimäisenä kuukautena on ollut. Pys- 
tyssä lehtemme pysyy nykyiselläkin tilaaja- 
määrällään, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että 
sen koko supistuu puolta pienemmäksi. Meidän 
on siis nyt pakko ilmottaa, että — ennenkuin 
Omantunnon lukijakunta melkoisesti lisääntyy 
— lehtemme täytyy ilmestyä ainoastaan 16- 
sivuisena, toisin sanoen sen suuruisena, kuin 
tilausilmotuksessa luvattiin, että se ainakin olisi. 
Mutta toivokaamme, että Omatunto voittaa hen- 
kisessä pirteydessä ja ajatuksen voimakkuudessa 
sen,  minkä se laajuudessaan  kadottaa! 

 1) [*»Uusi testamentti ja teosofia» art sarja 
ks P. E. X] 

O d o t e t t a v i a  a r t i k k e l e i t a .  Niinpä 
aikomuksemme on painattaa palstoillamme — 
paitsi sitä maailman uskontoja koskevaa sarjaa, 
josta viimein puhuimme — suomennos Mr. 
C. W. Leadbeaterin merkillisestä kirjasta 
»Invisible Helpers» (Näkymättömiä auttajia), 
jossa tunnettu salatieteilijä tekee selkoa eräästä 
astralielämän sangen ihmeellisestä puolesta. 
Niinikään on jo ensi numerossa — syistä, joista 
kohta teemme selkoa — odotettavissa tärkeä 
kirjotus »Mitä Teosofinen Seura meille 
opettaa?»1) ja myös jatkoa Uranielin mieltä- 
kiinnittävään artikkelisarjaan Astrologiasta. 

T u h a t k u n t a  on. Kenties lukijamme tah- 
toisivat tietää, kuinka monta tilaajaa Omalla- 
tunnolla nykyään on. Pidämme kohtuullisena, 
että lehtemme ystävät saavat sen tietää, ja 
ilmotamme täten, että niiden lukumäärä nousee 
tuhanteen, mikä — niin pieni kuin summa 
semmoisenaan onkin — kuitenkin todistaa, että 
teosofiset aatteet ovat voittaneet maapallomme 
verrattain harvojen suomenkielisten asukkait- 
ten keskuudesta suhteellisesti suuren joukon 
ystäviä. Ja kun otamme lukuun, että suomen- 
kielellä on vasta alettu tehdä työtä tällä alalla, 
on meillä kaikkea syytä toivoa, että aikaa 
voittaen taajenemistaan taajenevat niiden 
suomalaisten rivit, jotka, heittäen kaikki henki- 
set kahleet päältään, »syntyvät uudestaan» siitä 
aito suomalaisesta hengestä, joka epäilemättä 
muinaisina Kalevala-aikoina asusti heidän 
seassaan.    1906:138—139, 

ks P. E. VII    1906:140, 
K i r j e i t ä     t o i m i t u k s e l l e .  
|*Ote »V a n n e»-nimimerkin kirjeestä ja 

toimituksen huomautus.] 
Viimeisessä Omassatunnossa huomasin Vennon 

kirjotuksen, jossa hän kysyi kuinka saisimme 
lehden enemmän leviämään ja enemmän kan- 
nattajia teosofiselle aatteelle. 

Minustakin tuntui tuo jalo ja tärkeä asia 
rakkaalta, ja päätin koettaa kaikkeni, ollakseni 
jonkinlaiseksi avuksi, ja kantaa korteni jalon 
yhteistyön hyväksi. 

Kuitenkin tuli mieleeni kysymys: millä 
tavalla? Jos olisin varakas, niin uhraisin en 
ainoastaan markan, pari, vaan paljon suuremman 
summan, mutta kun ei varallisuuteni ylety, niin 
päätin, että otan levittääkseni niin paljon kuin 
mahdollista teosofista kirjallisuutta ja kerään 
tilauksia Omalletunnolle, kantamatta mitään 
palkkiota, ja puhun enemmän kuin ennen 
ympärillä oleville, tutuille ja tuntemattomille 
tuosta rakkaasta Isästä, jonka syliin mahtuu 
kaikki maailmojen ääret, hyvät ja pahat olennot 
ja   pois    menneet    ihmiset. — — — Vanne. 

Ylläolevan johdosta tahdomme mainita, että 
jotkut asiamiehemme — esim. G. Perälä 
Amerikassa — ovat alusta saakka lahj ottaneet 
kaikki palkkionsa teosofiselle liikkeelle. Niin 
jalo kuin semmoinen menettely onkin, se ei 
mielestämme ole kellekään ehdoton siveellinen 
velvollisuus, sillä tärkeintä on, että työtä teh- 
dään, että kirjallisuutta levitetään, että Omalle- 
tunnolle hankitaan tilaajia — ei, että työ välttä- 
 

 
1)   [*ks teosofia  art Mitä  1906:147—152] 
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mättömästi olisi tehtävä ilmaiseksi. Teosofinen 
työ on kaikessa tapauksessa rakkauden työtä. 
T o i m i t u s .     1906:164—165, 

O m a t u n t o .  Tämä numero ilmestyy taas 
vähän isompana, josta seikasta arvoisat luki- 
jamme toivottavasti ovat hyvillään. Lähetämme 
sen niille puolivuositilaajille, jotka eivät vielä 
ole uudistaneet tilaustaan, ja olemme vakuutetut 
siitä, että he viipymättä lähettävät konttoriimme 
puuttuvan tilausmaksun Smk. 2:50. »Otteita 
Zoroasterin opista» nimisellä kirjotuksella alo- 
tamme nyt sitä maailman uskontoja koskevaa 
sarjaa, josta jo pari kuukautta sitten oli puhetta. 
Paitsi jatkokirjotuksia tulee syyskuun numero 
sisältämään artikkelin »Rakkauden alkemia» ja 
mahdollisesti suomennoksen eversti Olcottin 
pitämästä presidenttipuheesta Parisin äskeisessä 
kongressissa. 

A v u s t a j i l l e .  Väärinkäsitysten välttämi- 
seksi pidämme tarpeellisena ilmottaa, että 
toukokuun 1 p:stä lähtien el Omantunnon 
toimittamisesta ole maksettu mitään palkkaa 
eikä sen kirjotuksista minkäänmoista palkkiota. 
1906:203, 

O m a t u n t o .  Tämä numero ilmestyy taaskin 
24-sivuisena. Muistakaa hyvät lukijat, lahja- 
tiliä avustuksillanne! Tilan puutteen takia on 
meidän täytynyt jättää paljon kirjotuksia jul- 
kaisematta, m.m. Aatteen kirjotus »Älä tapa». 
Kyllähän meidän tekisi mieli pitää lehtemme 
niin kookkaana ja runsassisältöisenä kuin mah- 
dollista. Elämme nyt siinä toivossa, että meidän 
hartaat ajatuksemme ja väsymättömät ponnis- 
tuksemme vaikuttavat Karman herroihin niin, 
että he suovat meille kaksituhatta tilaajaa ensi 
vuonna!    1906:230, 

Omassatunnossa olevista kirjotuksista vastaa 
kukin kirjottaja itse ks mediumismi 1906:231, 
243, 

saamme täten kääntyä Omantunnon lukijain 
ja asiamiesten puoleen  ks P. E. VII 1906:255, 

O m a t u n t o  v u o n n a  190 7. Omatunto 
Ilmestyy ensivuonna samankokoisena, yhtä 
usein ja samanhintaisena kuin tänäkin vuonna 
ja tilauksia otetaan mielihyvällä nyt jo vastaan. 
Jospa tilaajien määrä kasvaisi kaksinkertaiseksi, 
että voisimme tehdä lehtemme niin sisältö- 
rikkaaksi ja hyväksi kuin tahtoisimme! Eikö 
jokainen nykyinen tilaaja voisi hankkia yhden 
uuden tilaajan lisäksi? Eivätkö asiamiehemme 
voisi saada lehden leviämään? 

Ensi v u o d e n  o h j e l m a .  Omantunnon 
ohjelma pysyy tietysti muuttumatta, mutta 
kumminkin tahdomme mainita, että ensi vuonna 
erityisesti tulemme käsittelemään seuraavia 
aineita: jälleensyntymistä, salatiedettä ja yli- 
aistillista kehitystä, vegetarismia ja uskonnon 
psykologiaa. 

1906 v u o d e n  m a k s a m a t t o m a t  
t i l a u k s e t .  Pyydämme, että asiamiehet ja 
tilaajat, jotka eivät vielä ole tilittäneet tämän 
vuoden tilausmaksuja, tekisivät sen niin pian 
kuin mahdollista! Voivathan he samalla uudis- 
taa tilauksensa ensi vuodeksi.    1906:266, 

OMATUNTO VUONNA 1907. 
Aikakauslehden semmoisen kuin tämän mei- 

dän teosofisen Omantuntomme tarkotus olisi 
opettaa ja kasvattaa lukijoitaan samalla kun se 
heitä huvittaisi; sen olisi itse asiassa näytettävä, 
että tosi oppi onkin suurinta huvia. Teosofinen 
työ on niille, jotka sitä tekevät, ehyintä onnea, 
ja onnea pitäisi olla teosofinen oppiminenkin. 
Kun ajattelee elämän lyhyyttä, eikö tee mieli 
oppia niin paljon kuin mahdollista? Eikö tee 
mieli jokaisen kuolevaisen päästä selvyyteen 
elämän ongelmasta ja saavuttaa tietoa totuudesta 
niin suuressa määrin kuin hänelle suinkin on 
mahdollista? Ainoastaan henkisesti laiskat 
ihmiset — »kuolleet», niinkuin Jeesus sanoo — 
eivät välitä mitään olemassaolon iänikuisista 
arvotuksista, mutta tahtoisiko kukaan enää 
kuulua laiskoihin ja henkisesti kuolleisiin? 
Eikö meidän aikanamme, eikö meillä täällä 
Suomessa ole tapahtunut heräymys ja ikään- 
kuin uudesta syntyminen, niin yleinen, niin laa- 
jalle ulottuva ja niin syvälle tunkeva, ettei 
kenenkään olisi pitänyt jäädä tuntematta sen 
heräymyksen vaikutuksia? 

Tätä heräymystä, tätä meidän aikamme 
»renessansia» teosofinen liike palvelee. Se 
kokoaa yhteen tutkimusten ja havaintojen tu- 
lokset ja tarjoaa ne maailmalle helposti sula- 
tettavassa muodossa. Ja meidän teosofinen 
lehtemme on ottanut palvellakseen teosofista 
liikettä. Sen päämäärä on korkea, sen ponnis- 
tus on suuri. Vähäiset ovat sen voimat, vaati- 
mattomat sen kyvyt, ja kuitenkin se on rohjen- 
nut astua niiden riviin, jotka uskovat taistele- 
vansa totuuden puolesta ja joiden lippuun on 
kirjotettu tunnuslause: totuus on uskontoja 
korkeampi. Se on sen tehnyt ja se aikoo edetä 
alottamallaan tiellä, kunnes se saavuttaa pää- 
määränsä ja tulee valoksi, joka loistaa pimey- 
dessä — tahi kunnes se sortuu ja kaatuu ja 
väistyy taitavampien ja viisaampien tieltä. 

Mutta vielä se ei väisty, sillä vielä toisia ei 
näy. Ei ole tietäjä vielä tullut, joka tien- 
raivaajan työtä jatkaisi ja täydentäisi. Vielä 
Omatunto saa tehdä Johanneksen työtä, hänen, 
joka korvessa huusi ja valmisti tietä Herralle. 
Mutta tästä tehtävästään Omatunto ylpeilee. 
Se on näyssä nähnyt, mitä päiviä koittaa, kun 
Herra tulee, ja se tietää, että tämä työ ihmis- 
rakkauden elvyttämiseksi ja totuuden voitoksi 
on jaloin etuoikeus mitä kuolevaisille suodaan. 
Oi jospa se kykenisi korkealle kohottamaan 
valon ja viisauden kirkkaasti palavaa soihtua! 

»Työ tekijäänsä neuvoo», sanoo suomalainen 
sananlasku ja se toimituksen on ilolla tunnusta- 
minen näin vuoden lopussa, kun taas on taival 
kuljettu, taas kokemusta koottu ja uutta nähty. 
On siinä ollut vaikeuksia taivaltaessa, jos iloja- 
kin. Kyllä välistä toivoimme enemmän kuin 
toteuttaa osasimme, mutta »toivoen hyvät tule- 
vat, pahat kulkevat peläten». Niinpä taitokin 
kasvaa toivoen ja tehden, ja kun nyt taas uusi 
vuosi on alettava, tunnemme viisastuneemme 
vanhan kokemuksista ja puikahdamme uudesta 
veräjästä uudelle taipaleelle vielä suuremmilla 
toiveilla kuin viime vuonna. 
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Lehtemme sisältö on meillä jo valmiiksi 
suunniteltuna ensi vuodeksi. Ohjelma pysyy 
tietysti muuttumattomana, mutta sisällön koe- 
tamme saada niin keskitetyksi ja tarkotuksen 
mukaiseksi kuin suinkin voimme. Olemme sen- 
tähden ajatelleet sopivaksi ottaa puheeksi muu- 
tamia erikoiskysymyksiä teosofisten tutkimus- 
ten laajoilta aloilta ja niin muodoin pohtia 
palstoillamme: 

1) Mitä u u s i a  n ä k ö k o h t i a  käy- 
t ä n n ö l l i s e n  e l ä m ä n  s u h t e e n  tar- 
joaa  meille   j à ll e e n s y n t y m i s u s k o ? 

2) Mitä on s a l a t i e d e  ja k u i n k a  
v o i m m e  k e h i t t y ä  s a l a t i e t e i l i j öik- 
si? 

3) Mitä v a i n a j a t  s a l a t i e t e e l l i s t e n  
t u t k i m u s t e n  n o j a l l a  itse a j a t t e -  
levat k u o l e m a n j ä l k e i s e s t ä  elä- 
m ä s t ä ?  

4) Mitä    m e i d ä n     tulee    s y ö d ä ?  
Ja jos tila myöntää: 
5) Mitä v e r t a i l e v a  u s k o n t o t u t -  

kimus   meille    o p e t t a a ?  
Kaikista näistä kysymyksistä tulee olemaan 

useampia artikkeleita. 
Sitäpaitsi tietysti julkaisemme tilapäisiä kir- 

jotuksia ja jatkamme Leadbeaterin kirj otus- 
sarjaa »Näkymättömiä auttajia» ja suomen- 
noksiamme muiden maiden pyhistä kirjoista. 
Niinpä ensi vuoden Omatunto tulee sisältä- 
mään muinaisen kiinalaisen viisaan Laotsen 
T a o t e k i n g  nimisen kirjan suomennettuna. 
Ja koska kuuluu asiaan, että lehtemme edes 
jossain määrin seuraa päivän tapahtumia, 
tulemme säännöllisesti julkaisemaan palstoil- 
lamme lyhyitä kirjallisuuskatsauksia ja arvos- 
teluja; sen monipuolisempaa päivän tapahtumain 
arvostelemista emme vielä uskalla luvata ensi 
vuodeksi. Sitävastoin on luonnollista, että koe- 
tamme pitää silmällä ja tehdä lukijoillemme 
selkoa (ulkomaan) teosofisista, psyykkisistä ja 
spiritistisistä tutkimuksista ja tapahtumista. Ja 
itsestään on selvää, että mikäli tila myöntää, on 
lehtemme sisältävä kevyempääkin lukemista, 
teosofishenkisiä kertomuksia ja runoja. Omasta 
puolestamme soisimme, että joka Omantunnon 
numerossa olisi novelli, alkuperäinen tai suo- 
mennettu; käsikirjotuksia meillä kyllä on jo 
odottamassakin, ja jos lehtemme tulee sään- 
nöllisesti ilmestymään 32-sivuisena, silloin on 
myös toivo kertomusten säännöllisestä julkaise- 
misesta. 

Toivomme hartaasti, että Karman herrat ovat 
meille ensi vuonna suopeat, että lukijakuntamme 
lisääntyy ja että tilaajien lukumäärä melkoisesti 
kasvaa. Kahteen tuhanteen sen ainakin pitää 
nousta, jotta lehtemme voisi säännöllisesti 
ilmestyä 32-sivuisena tai suurempana. Sillä 
tilaajamäärällä, mikä meillä nyt on, ei kannata 
pitää sitä säännöllisesti niin suurena. Vaikka 
toimitus on toukokuun alusta tehnyt palkatonta 
työtä ja vaikkei kirj otuksistakaan ole penniä 
maksettu, on tämän vuoden tappio kasvanut 
melkoisen suureksi. Olemme tehneet väsymä- 
töntä työtä luottaen siihen, että kun Seura saa- 
daan, se järjestää lehdenkin asiat taloudellisesti 
vakavalle pohjalle. 

Tämän vuoden tappio on kuitenkin korjatta- 
vissa. Olemme onneksi painattaneet niin monta 
kappaletta lehteämme, että varastossamme on 
koko joukko tämän vuoden Omiatuntoja. 
Olemme kirjansitojalla sidottaneet tämän vuo- 
den numerot yhteen sieviksi kirjoiksi ja 
myymme niitä viiteen markkaan kappaleelta. 
Ne lukijamme siis, jotka valmiina kirjana tahto- 
vat omistaa 1906 vuoden Omantunnon, tai jotka 
rakkaudesta lehteemme ja asiaamme tahtovat 
taloudellista kuormaamme keventää, ostakoot 
meiltä yhden tai useampia Omantunnon vuosi- 
kertoja! Jos lähetätte rahat ja tilauksenne 
Teosofiseen Kirjakauppaan ja Kustannus- 
liikkeeseen, saatte rahtivapaasti tilaamanne 
volymit luoksenne. 

Olkoon lopuksi vielä toistettu, että Omatunto, 
teosofinen aikakauslehti, ilmestyy vuonna 1907 
yhtä usein, samankokoisena kuin tänä vuonna, 
mutta k a n s i l e h d e l l ä  v a r u s t e t t u n a ,  
sekä edelleenkin Teosofisen Seuran ohjelmaa 
noudattaen, ja että se maksaa koko vuodelta 
Suomessa 5 markkaa, Amerikassa 1 % dollaria, 
Venäjällä 2 ruplaa ja Ruotsissa 4 kruunua. 
Tilataan postin kautta, asiamiehiltä, kirja- 
kauppiailta ja suoraan Teosofisesta Kirja- 
kaupasta ja Kustannusliikkeestä. 

T o i m i t u s .  
1906:271—273, 285, 286, 

TILAUSILMOTUS. 
O m a t u n t o ,  t e o s o f i n e n  a i k a k a u s -  

lehti, astuu tällä numerolla kolmannelle 
vuositaipaleelleen. Sen ohjelma on ennestään 
tuttu vanhoille tilaajille ja lukijoille. Noudat- 
taen Teosofisen Seuran kolmepykäläistä ohjel- 
maa se kykynsä ja tarmonsa takaa palvelee 
Veljeyden ja Totuuden asiaa, vapaana syrjä- 
vaikuttimista ja vieraista tarkotusperistä. 

Tätä ohjelmaansa Omatunto vuonna 1907 on 
toteuttava siten, että lehti tulee sisältämään: 

1) »Uusia näkökohtia»1) nimisen kirjotus- 
sarjan, joka luultavasti alkaa helmikuussa ja 
jossa y h t e i s k u n n a l l i s i a  ja v a l t i o l -  
lisia p ä i v ä n  k y s y m y k s i ä  käsitellään 
teosofisen maailmankatsomuksen, etenkin jäl- 
leensyntymisopin kannalta. 

2) » S a l a t i e d e  ja s a l a t i e t e i l i j ä t » 2 )  
nimisen kirjotussarjan, joka vastaa noihin, 
varsinkin teosofeille, mieltäkiinnittäviin ja 
uteliaisuutta herättäviin kysymyksiin: mitä 
on s a l a t i e d e  ja k u i n k a  v o i m m e  
k e h i t t y ä    s a l a t i e t e i l i j ö i k s i ?  

3) Artikkelisarjan, jossa teosofisen sieluopin 
kannalta pohditaan t e r v e y s -  ja r a v i n t o -  
k y s y m y s t ä  ja niiden yhteydessä olevia 
asioita. 

4) Artikkelisarjan , jossa eräitten selvänäköis- 
ten tutkimusten nojalla kerrotaan, mitä 
m u u t a m a t  v a i n a j a t  itse t u u m i -  
vat k u o l e m a n j ä l k e i s e s t ä  e l ä m ä s -  
tään. 

5) Muinaisen kiinalaisen viisaan Laotsen 
T a o t e k i n g     nimisen    kirjan suomennoksen. 
 

 
1) [*ks P. E. X Uusia näkökohtia.] 
2) [*ks P. E. X. Salatiede ja salatieteilijät.] 
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6) » N ä k y m ä t t ö m i ä  a u t t a j i a »  nimi- 
sen kirjotussarjan jatkoa, joka sarja viime 
vuonna alotettiin heinäkuussa ja jossa tunnettu 
englantilainen okkultisti C. W. Leadbeater 
tekee selkoa muutamista a s t r a l i s e n  elä- 
män    i h a n i m m i s t a     p u o l i s t a .  

7) T i l a p ä i s i ä  k i r j o t u k s i a  kaiken- 
laisista teosofisten tutkimusten ja teosofisen 
toiminnan aloille kuuluvista asioista. 

8) Teosofishenkisiä k e r t o m u k s i a  ja 
r u n o j a .  

9) » T i e n  v a r r e l t a »  nimisen ennestään 
tutun u u t i s o s a s t o n ,  jossa silmällä pide- 
tään koti- ja ulkomaan tapahtumia teosofisilla 
ja sensukuisilla aloilla. 

10) »K i r j o j a ,  v a n h o j a  ja u u s i a »  
nimisen osaston, jossa ilmotetaan ja a r v o s -  
t e l l a a n  e t e n k i n  s u o m e n k i e l i s t ä  
k i r j a l l i s u u t t a ,  joka jossain suhteessa 
saattaa hyödyttää tai huvittaa Omantunnon 
lukijoita. 

11) » K y s y m y k s i ä  ja v a s t a u k s i a »  
nimisen osaston, jossa kuten tähänkin saakka 
v a s t a t a a n  l u k i j o i d e n  k i r j a l l i -  
s e s t i     t e k e m i i n     k y s y m y k s i i n .  

12) Tiedonantoja ja kirjotuksia lahjarahas- 
toista y.m. eteen sattuvista seikoista. 

Ohjelmansa monipuolisen ja vaihtelevan 
luonteensa takia toivoo Omatunto saavansa 
lukuisasti uusia lukijoita, tilaajia ja ystäviä 
vuonna 1907. 

O m a t u n t o ,  t e o s o f i n e n  a i k a k a u s -  
lehti, ilmestyy edelleenkin kerran kuukau- 
dessa, ainakin 15 à 20 sivuisena, kansilehteä 
lukuunottamatta, ja samanmuotoisena ja -näköi- 
senä kuin tämä numero. 

Omatunto, t e o s o f i n e n  a i k a k a u s -  
lehti, maksaa koko vuodelta Suomessa 5 
markkaa, Amerikassa 1 % dollaria, Venäjällä 2 
ruplaa ja Ruotsissa 4 kruunua, sekä tilataan 
postin kautta, asiamiehiltä, kirjakauppiailta tai 
suoraan Teosofisesta Kirjakaupasta ja Kustan- 
nusliikkeestä, Helsingissä, jolloin tilausmaksu 
lähetetään rahassa tai postiosotuksena. 

T o i m i t u s .  
1907:1—2, 

Y l i m ä ä r ä i n e n       p a l k k i o       Oman- 
t u n n o n     a s i a m i e h i l l e .  

Paras tapa auttaa Omaatuntoa, jonka olemassa- 
olo epäilemättä on välttämätön teosofisen liik- 
keen menestykselle Suomessa, on hankkia sille 
tilauksia, ja jokainen Omantunnon ystävä on 
tilaisuudessa täten työskentelemään teosofian 
korkean asian puolesta. 

Tämmöisestä asiamiestoimesta koituu tietysti 
vaivoja, ja paitsi tavallista asiamiespalkkiota, 
joka tekee 10 o/o, lupaamme täten seuraavan 
ylimääräisen palkkion kaikille niille ystävil- 
lemme, jotka ennen toukokuun l:stä päivää 
lähettävät meille keräämänsä tilaukset: 

Viidestätoista koko vuoden tilauksesta saapi 
asianomainen valita itselleen kustantamiamme 
kirjoja k o l m e n  markan edestä, kahdesta- 
kymmenestä tilauksesta n e l j ä n  markan 
edestä, 25:stä v i i d e n  markan edestä, 30:stä 
k u u d e n  markan edestä j.n.e. Se joka tässä 
kilpailussa voittaa  ja hankkii  enimmät tilauk- 
 

set, saa paitsi mainitun ylimääräisen palkkion 
vielä kaikki tänä vuonna kustantamamme kirjat, 
yhden kappaleen kutakin, ilmaiseksi. 

Huom! Lehti lähetetään meiltä ilman eri- 
tyistä maksua postin kautta suoraan tilaajille, 
joiden nimet ja osotteet ovat tarkasti ilmotetta- 
vat. 

T e o s o f i n e n      K i r j a k a u p p a      ja 
K u s t a n n u s l i i k e .  
M i k o n k a t u     11,    H e l s i n k i .  

1907:51, 
Omaatuntoa oli suurimman osan vuotta toimi- 

tettu palkatta,    ks kustannustyö    1907:83, 
A v o i n         k i r j e        O m a n t u n n o n  

l u k i j o i l l e .  
Veljet ja sisaret! Luotan siihen, että te rakas- 

tatte tätä lehteä teosofisen maailmankatsomuk- 
sen suomalaisena äänenkannattajana ja tulkkina; 
luotan siihen, että teidän silmänne ovat auen- 
neet näkemään sen valon, jonka teosofia luo 
elämään ja kuolemaan; olen varma siitä, että 
tekin olette tunteneet sen rauhan, joka seuraa 
totuuden näkemystä, ja sen kiitollisen ilon, joka 
täyttää ihmisen sydämen, kun hän ymmärtää 
lauseen: »te olette maailman valkeus»; olen 
vakuutettu siitä, että olette valmiit tekemään 
minkä voitte O m a n t u n n o n  hyväksi ja 
käännyn kaikkien teidän puoleenne kuin ystä- 
vien puoleen. 

Tietäkää siis, että tämä meidän Oma- 
t u n t o m m e  ei kannata taloudellisesti. Monet 
teistä ehkä luulevat, että tämä on melkoisen 
hyvä afääri, tietämättä kuinka paljon yksityisiä 
uhrauksia se kysyy. Ajatelkaa sitä työtä, jota 
tehdään lehteä toimitettaessa, ja ajatelkaa, että 
tämä kaikki tehdään ilmaiseksi. Ja onhan kui- 
tenkin sanottu, että »työmies ansaitsee palk- 
kansa». Mutta ei siinä kyllin. Yksityisistä pon- 
nistuksista huolimatta O m a t u n t o  käy tap- 
piolla. Viime vuoden tappio oli yli 700 mark- 
kaa ja tämän vuoden tappio tulee vielä paljon 
suuremmaksi, vaikka pienentäisimmekin leh- 
temme kokoa. Ja yhtäkaikki on niitä, jotka 
valittavat tilausmaksun  suuruutta! 

Jos tässä nyt olisi kysymyksessä tavallinen 
rahallinen hanke, voisimme tietysti ajatella: 
»yritys ei kannata, siis lopettakaamme. Anta- 
kaamme lehden kuolla». 

Mutta kuinka saattaisimme niin ajatella? Vai 
onko O m a t u n t o  teidän mielestänne siksi 
huonosti suorittanut tehtävänsä, ettei se ole 
ansainnut elää? Sen tehtävä ja tarkotus on 
korkea ja kuinka paljon hyvin menestyviä leh- 
tiä on maailmassa, joiden tarkotusperä on suo- 
rastaan mitätön! Minä en soisi, että Oma- 
t u n t o  nääntyisi nälkään; uskon sen kannat 
tamaan asiaan ja uskon, että O m a t u n t o  on 
tarpeellinen ja paikallaan, niin kauan kuin ei 
ole suomenkielellä parempaa teosofian äänen- 
kannattajaa. 

Sentähden luotan siihen, että te, veljet ja 
sisaret, mielellänne teette sen, minkä nyt teille 
ehdotan: 

Jokainen teistä hankkii O m a l l e t u n -  
nolle yhden vuositilaajan lisää, joko siten, 
että  saatte  jonkun  ystävän  tai  tuttavan  tilaa-
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maan, tahi siten, että tilaatte itse yhden vuosi- 
kerran esim. lahjaksi jollekin ystävällenne. 
Siten O m a t u n t o  leviää ja sen taloudellinen 
ahdinko poistuu. 

Tämän numeron mukana seuraa tilauslippu. 
Parasta on, jos siihen kirjotatte uuden tilaajan 
nimen ja lähetätte lapun ynnä r a h a n  
Teosofiseen Kirjakauppaan ja Kustannus- 
liikkeeseen, Mikonkatu 11 Helsinki. Toinen 
mahdollisuus on, että palautatte lapun varustet- 
tuna tilaajan nimellä avonaisessa 5 pennin kuo- 
ressa, jolloin jo ilmestyneet numerot ensi tilassa 
lähetetään jälkivaatimuksella: tätä jälkimäistä 
keinoa voitte varsinkin käyttää, jos otatte leh- 
den omalle nimellenne. 

Jos tällä tavalla O m a n t u n n o n  tilaaja- 
määrä kasvaa kahdenkertaiseksi, on sen talou- 
dellinen asema taattu. Tarvitseeko minun mai- 
nitakaan, kuinka sydämellinen on silloin oleva 
kaikkien työntekijäin ilo? Meidän rakas O m a- 
t u n t o m m e  saa ilmestyä edelleenkin 28 à 32 
sivuisena kansilehteä lukematta ja pohtia pals- 
toillaan niitä monenlaatuisia tärkeitä kysymyk- 
siä, joita teosofia valollaan valaisee. Ja tietysti 
tekin, rakkaat lukijat, olette siitä mielissänne? 

Nyt on kevät, nyt on toiveiden aika! Älkää 
antako kesän tehdä toiveita tyhjäksi. Kiiruhta- 
kaa toimintaan. Ojentakaa auttava käsi ystä- 
välle, joka on sen tarpeessa. Totuuden täytyy 
voittaa. 

Veljellisesti tervehtien teidän 
Pekka Ervast.    1907:117—118, 
O m a n t u n n o n  h y v ä k s i .  Teosofinen 

luentokausi Helsingissä loppuu sunnuntaina 
kesäkuun 2 p:nä, jolloin Mikonkadun ll:ssä 
pidetään n.k. pitkä luento. Teosofinen laulu- 
kööri laulaa, Martti Humu, V. Palomaa ja Pekka 
Ervast puhuvat. Sisäänpääsy on 1 markka ja 
kaikki tulot lankeavat tällä kertaa Omantunnon 
hyväksi.    1907:143, 

O m a n t u n n o n  koko. Kesäkuun 3 p:nä 
pitämässään kokouksessa Teosofisen Kirjakau- 
pan ja Kustannusliikkeen toimikunta päätti, 
että aikakauslehtemme heinäkuusta lähtien jul- 
kaistaan ainoastaan 16-sivuisena. Tämän talou- 
dellisesti tärkeän toimenpiteen kautta lehden 
sisältö — tänä kuten viimekin vuonna — mel- 
koisesti supistuu, joten toimituksen on tästä- 
kin numerosta täytynyt jättää pois muutamia 
jatko- y.m. kirjotuksia.   1907:184, 235,  252, 

O m a n t u n n o n  l u k i j o i l l e .  Silminnäh- 
tävästi jää yhtä ja toista siitä, mitä tänä vuonna 
lupasimme palstoillamme julkaista, ensi vuoden 
ohjelmaan, josta seikasta sydämestämme toi- 
vomme, etteivät lukijamme ole pahoillaan. 1907: 
252, 

Liikkeemme seitsemän ensimäistä vuotta ovat 
nyt kuluneet, neljä niistä alemman minän van- 
kan maaperän luomisessa ja kolme — »Oman- 
tunnon» vuodet — ylemmän minän toistaiseksi 
vielä heikkoa ääntä kuunnellessa. Nyt alkaa 
ks Tietäjä 1907:253—255, 

O m a t u n t o  190 7. Taksikin jouluksi myy- 
dään Teosofisesta Kirjakaupasta sidottuja vuosi- 
kertoja 5 markasta kappaleelta, ja tahdomme 
huomauttaa   lukijoillemme,    että    Omantunnon 
 

kolmas vuosikerta sidottuna on arvokas joulu- 
lahja aatteellisille ystäville.   1907:275, 

Vuosi 1908 on T i e t ä j ä n  ensimäinen, mutta 
koska se välittömästi jatkaa Omantunnon työtä, 
on se teosofisen aikakauskirjamme neljäs, ks 
Tietäjä  1907:279, 

Pidittekö Omatunto-nimestä? ks Tietäjä 1908: 
3—9, 

sittenkun »Omatunto»-nimi katosi hänen 
näköpiiristään vaihtaessaan »Tietäjäksi», ks 
kirkko 1912:449, 

Selailen aikakauskirjamme, silloisen Oman- 
tunnon, ensimäistä vuosikertaa ja muistelen, 
kuinka monen ahdistuksen, kuinka monen toi- 
von ja epäilyksen tunteen synnyttämä se oli. 
— — — ["Omantunnon] kohtalo ks ennustus 
1914:418—422, 

samassa hengessä olen puhunut koko ajan 
Tietäjässä ja Omassatunnossa, ks yhteiskunta 
1919:257—260, 

Niinkuin Omatunto aikoinaan muuttui Tietä- 
jäksi, niin Tietäjä nyt muuttuu Ruusu-Ristiksi, 
ks R-R 1920:345—348, 

Kolmen vuoden aikana oli nimeni Oma- 
t u n t o ;  silloin olin pieni lapsi ja ääneni heikko, 
mutta herättävä kuin omantunnon ääni. ks R-R 
1921:1—2, 

Marraskuussa anoo Martti Humu lupaa 
»Omalletunnolle», Teosofiselle Aikakausleh- 
delle». ks P. E. VII art Muutamia tietoja 1924: 
223—230. 

»Omantunnon uskonto», kirj. C. S. [*C. R. Se- 
derholm] Suomentanut Martti Humu. Helsinki 
1903.   Hinta 50 p:iä.   1905:151, 246, 

Syksyn kuluessa on odotettavissa kolmas pai- 
nos  »Omantunnon uskontoa»   1906:203, 

Painosta on ilmestynyt »Omantunnon uskon- 
non» kolmas painos. Tämä kuuluisaksi tullut 
kirja ei tarvinne mitään puoltolausetta mennäk- 
seen edelleenkin hyvin kaupaksi.   1906:229, 

ks kirjallisuus 1909 joulul: 16, 
ks P. E. VII art Muutamia tietoja 1924:222— 

230. 
Ominaisuus 
välittämättä siveellisistä ominaisuuksista ks 

salatiede art Todistuksia 1907:5, 
Mitkähän ovat ne kolme ihmissielun ominai- 

suutta, jotka odottavat ja tervehtivät vapahta- 
jan syntymää? ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909 
joulul: 4—6. 

Ommen,  Hollanti 
ks I. T. J. 1926:33—37, teosofia 1926:168—169, 

Krishnamurti  1928:253—254,  A.  B.  1929:20. 
»Omnivoori» ks vegetarismi 1924:124. 
Ompeluseura 
Ompeluseura. Muutamat innokkaat teosofit 

Helsingissä ja Oulunkylässä ovat panneet toi- 
meen ompeluseuran, joka kerran viikossa 
kokoontuu milloin minkin jäsenen luo. Ilta 
kuluu työssä ja keskustelussa, ja kun täten val- 
mistuneet työt muutetaan keväällä rahaksi, lah- 
jotetaan rahat kustannusliikkeelle lapsia ja nuo- 
ria varten kirjotetun teosofisen kirjan julkase- 
miseksi. Tämä on kerrassaan jalo hanke, var- 
sinkin nykyään, jolloin kaikkien teosofein ja 
asianharrastajain pitäisi tavalla tai toisella työs- 
kennellä teosofisen kirjallisuuden hyväksi. 1908: 
315, 
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T. S:n neulomaseura.   1909:304, 
myyjäiset  1909:368, 404,  1910:48,  396,  1911:316, 
348, 

ks päämaja 1911:353—354,  1912:56,  1913:107. 
Ompeluryhmä, Ruusu-Ristin ks Kannatusliitto 
Ongelma 
jatkoin ongelmani pohtimista, ks looshityö 

1925:262—265. 
Onko 
Onko Kalevala pyhä kirja? ks P. E. X 
Onko nainen heikompi, art ks nainen 1905: 

71—72, 
Onko veljeysaate toteutettavissa? art ks vel- 

jeys 1907:95—99, 
Onko teosofia humbuugia? ks Geijerstam 1909: 

400—401, 
Onko teosofia humbugia? art julk Teosofia ja 

H. P. B.  1910:26—32, 
Onko teosofia tiedettä ks yliopisto 1912:102 

—103, 
Onko Kristus historiallinen todellisuus? ks 

Kristus 1913:2—6, 
Onko Mestareita olemassa ja miten heitä etsi- 

tään? art julk »Ihmisyydenuskonto» kirjassa 
1929:36-44, 

Onko Jeesus elänyt?   1932:317—324. 
Onerva,  L. 
ks Leino, Eino 1916:143, Tietäjä 1919:290—291, 
Jouluksi ilmestyi myös L. Onervan kirja 

Eino L e i n o-biografia, ks Leino, Eino 1933: 
2—3. 

Onisabro  Degutshi 
ks   Oomoto-liike   1927:379—381. 
Onni, onne l l inen,  onnettomuus 
Emme mekään tahtoisi horjuttaa kenenkään 

onnea.   Päinvastoin,   ks Sokea usko  1905:16, 
Ystävällämme on »hyvä onni», ks P. E. VII 

1905:27, 
ilo ja onni on ajatella elämän kysymyksiä, ks 

täydellisyys 1905:31, 
on luova enemmän onnea ihmiskunnalle ks 

nainen 1905:71—72, 
onnellinen se kansa ks Yliaistillinen maailma 

1905:110—111, 
hänen onnensa on ennustus onnesta, minkä 

mekin kerran saavutamme,   ks totuus 1905:125, 
joka itse levittää onnea ja autuutta ympäril- 

leen, ks Sukupuoliasia teosofian valossa 1906: 
16—17, 

oman onnemme seppiä.   1906:42, 75, 
jäsenten osaksi langennut onni ks P. E. VII 

1906:139, 
Jokaisen yksilön povessa piilee onnen kaipuu, 

koko ihmiskunnan sydäntä elähyttää toivo ker- 
ran päästä luvattuun maahan, kerran saavuttaa 
onni, jota ainoastaan laupeuden kyynelet kos- 
tuttavat, ks paha art Ei pahaa pahalla 1906:187 
—189, 

Onnettomat avioliitot ks Rakkauden alkemia 
1906:224, 

onnea, joka heiltä puuttuu ks Puhtauden 
ihanne   1906:225—228, 

Kuolema — — — elämän onnellisin  [*hetki] 
ks uskonto art Mitä me uskonnosta ymmär- 
rämme 1906:235—236, 

Ihmiskunnan lopullinen onni saavutetaan 
vasta  silloin ks murha  1906:247, 

Teosofinen työ on niille, jotka sitä tekevät, 
ehyintä onnea, ja onnea pitäisi olla teosofinen 
oppiminenkin,   ks Omatunto 1906:271—273, 

Onneton se ihminen, joka ks salatiede art 
Todistuksia 1907:5, 

ks kuolema 1907:49, 
Ihmisen poveen on kätkettynä elämänhalu ja 

hänen sydäntään elähyttää pyrkimys onneen. 
— — — Lapsellinen onnen vaisto, josta äsken 
puhuimme, on itse asiassa sielumme muistiin 
jäänyt tunnelma menneistä ajoista, ks Kaita tie 
1907:55—61, 

ks veljeys art Onko veljeysaate toteutetta- 
vissa?   1907:96—99, 

onnellisin se kansa, jossa on enimmin valistu- 
neita ajattelijoita,  ks agni 1908:27, 

Ainoastaan totisesti viisaat ihmiset kykenevät 
valtaa käyttämään niin, että he luovat onnea 
ympärilleen,  ks veljeys 1908:28, 

onnettomuudet ks luku 1908:62, 
Onnellinen   hän   on,   vaikkei   omaa   onneaan 

tunne. — — — onnen yrttitarha,   ks Kielletty 
hedelmä 1908:97—99, 

silloin, kuka tietää, mitä onnen kukkia voisi 
puhjeta tällekin karulle maankamaralle, ks 
Blatchford, R.  1908:311, 

ks kehitys 1908:312, 
ks karma art Mitä on karma? 1908:332—337, 
Onnellisiksi ja autuaiksi me tulemme vain 

siinä määrin kuin me ajatuksissamme, tunteis- 
samme, sanoissamme ja teoissamme toteutamme 
veljeyden, rakkauden ja totuuden ihannetta, 
ks Tietäjä 1908:353—357, 

olen ollut erityisen onnellinen ks sairasvuode 
1909:1—3, 

silloin elämä tulee onnelliseksi, ks opettaja 
1909:109, 

kutsua muitakin osallisiksi samasta onnesta, 
ks veljeys 1909:207—208, 

Ilo ja onni ks ilo 1909:265—266, 
Tehkäämme jokainen tunnollisesti mitä osak- 

semme lankeaa, niin palvelemme veljeyttä ja 
edistämme yhteistä onnea,   ks Tietäjä  1909:370, 

Ihminen on oman onnensa seppä, ks Jumala 
1910:82—83, 

Ja kylmä heidän kaipuunsa onneen. — — — 
Sinä — onneni ikuinen lähde, ks Rakkaudelle 
1910:198—199, 

Onnen suurennuslasitko yksin näyttävät 
meille  totuuden?  — —  —  Mitä  onnen  esteitä 

ikuista autuutta ja onnea, ks epäilys 1910:289 
—293, 

onnen ja kauneuden kaihoisa kaipuu! ks 
Suomi  1910:365, 

Mutta onnellinen se ihminen, joka ymmärtää 
itsensä ja tietää ken hän on. ks näkijä 1910:366, 

ks Tolstoin oppi ja teosofia 1910:403—411, 
Ei ole aivan tuulesta temmattu vanha tapa 

toivottaa onnea uuden vuoden alkaessa, ks vuosi 
1911:1, 

olemme oman onnemme seppiä ks itsetunto 
1911:3^, 

Kun pääsemme onnelliseen kotiin, viihdymme 
siellä  erinomaisesti  sentähden  että  tunnemme:
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tässä on rakkautta, tässä ihmiset rakastavat toi- 
siaan,   ks Päämaja  1911:28—32, 

ks haaveilija 1911:47, 
»Tekeekö tämä teidän teosofianne ihmisen 

onnellisemmaksi ja paremmaksi?» ks hyöty 
1911:49—54, 

Jos ihminen rakastaa n.s. onnettomasti ks 
rakkaus 19,11:177, 

ks Rakkauden salaisuus 1911:219, 
Ajatteleville tämä on kaikki turhaa puhetta, 

mutta olen näin kirjottanut näyttääkseni, etten 
iloitse mistään teosofian nimessä harjotetusta 
onnen onkimisesta,   ks puhujat 1911:355, 

Päinvastoin tahtoisimme synnyttää onnea ja 
iloa maailmaan, tahtoisimme tehdä muitakin 
onnellisiksi, niinkuin itse kaipaamme onnea, ks 
Joulusymboliikkaa  1911:360—361, 

muistaneet minua ja työtäni onnen toivotuk- 
sillaan ks kiitos 1912:4—5, 

»onni työnsä tekijälle» ks pakanallinen 1912: 
58—60, 

täyttää hänet onnella ja rauhalla ks aate 1912: 
256, 

Suomen tulevaa onnea ks I. T. J. 1913:367, 
Onni, autuus syvemmässä merkityksessä on 

ainoastaan Rakkaudessa, eikä ihminen osannut 
rakastaa,   ks viisaus  1913:469—471, 

saakoot onnen maljasta juoda ne, jotka onnea 
janoovat ks Tietäjä 1914:1, 

Kun toivotamme toisillemme onnellista uutta 
vuotta, toivokaamme samalla, että oppisimme 
kulkemaan tietä, joka onneen vie. Sillä vaikka 
ihmiset mielellään ja luonnostaan etsivät onnea, 
eivät kaikki ole halukkaita vapaaehtoisesti astu- 
maan onnen tielle, vaan antavat elämän koke- 
musten heitä sinne pakolla johdattaa. 

Tietäjät ja viisaat ovat yhtä mieltä siitä, että 
onneen eli autuuteen johtaa määrätty elämän- 
tie. Ken ei sitä kulkea tahdo, hän turhaan saa 
onnea etsiä. Ja tämän tien alkuaskel on siinä, 
että ihminen luopuu onnen etsinnästä itselleen. 

»Ajattele kaikkien onnea, tee työtä ja täytä 
velvollisuutesi, mutta älä pidä omaa onneasi 
silmämääränäsi», on ensimäinen käsky. Tosi 
onni on rakkaudessa, iankaikkinen autuus on 
iankaikkisessa rakkaudessa ja säälissä, ja tämä 
autuus on onnen tien päämäärä. Ihanteena hää- 
möttää vaeltajalle täydellinen ihminen, mestari, 
joka kaikkia rakastaa ja kaikki tietää. Ihanne 
heittää valonsa ja voimansa tien joka kohdalle, 
sentähden vaeltaja heti pyrkii rakkauteen ja 
viisauteen. 

Onnen elämäntiellä ihminen voittaa sisäiset 
vihollisensa. Mutta hän ei aiota väärästä vaan 
oikeasta päästä, voittaen vihamiehensä oikeassa 
järjestyksessä. 

Ensimäiset viholliset ovat sokea itsekkyys, 
kylmyys, ymmärtämättömyys, kovuus, sydä- 
mettömyys, suvaitsemattomuus. Niiden voitta- 
minen käy siten, että ihminen kasvattaa itses- 
sään vastaavia hyveitä: inhimillisyyttä, myötä- 
tuntoa, sääliä, sydämellisyyttä, ymmärtämystä, 
hellyyttä, suvaitsevaisuutta. Iloitse iloisten 
kanssa, sure surevien parissa, anna apua missä 
tarvitaan, sekä henkistä että aineellista, — siten 
poistat ensimäiset esteet onnen tieltä. 

Toiset viholliset ovat epäilys, pelko, epäusko, 
yksinäisyyden ja alakuloisuuden tunne. Sinä 
joudut näiden kiusausten valtaan, kun olet kas- 
vattanut sydämesi hyväksi. Kun itse olet autta- 
vainen, lämminsydäminen, rehellinen keskellä 
maailmaa, joka useinkin näyttää kolkon itsek- 
käältä, ilkkuvalta ja petolliselta, silloin tulevat 
epäilykset ja sinä kysyt: »mitä hyötyä on 
hyvyydestä?» Onko edes Jumala hyvä, jos 
Jumalaa on olemassakaan?» Näitä kiusauksia 
voitat lujalla uskolla ja rohkealla mielellä. Älä 
päästä niitä sieluasi raatelemaan. Ne on välttä- 
mättä voitettavat, sillä kun ne voitat, tapahtuu 
sinulle suuri ilo. Sydämesi on puhdistunut ja 
sinä saat nähdä Jumalan. Saat todella kokea, 
että on olemassa Suuri Elämä ja Suuri Elämän 
Henki, joka on Isäsi ja sinua rakastaa. Ihmeel- 
linen on todella se hetki, jolloin Jumalasi 
sinulle kuiskaa:  »minun rakas poikani.» 

Vasta kolmannessa sijassa tulevat ne viholli- 
set, joita kutsutaan synneiksi, paheiksi, vioiksi, 
huonoiksi ominaisuuksiksi j.n.e. Sillä ennenkuin 
sydämessä asuu sääliä ja rakkautta, ennenkuin 
sielusi tietää Jumalan olemassaolon, et kykene 
itseäsi muuttamaan. Korkeintaan kasvatat itsesi 
ulkokullatuksi fariseukseksi ja katkeraksi 
ihmisvihaajaksi, joka ainaisessa synnintunnossa 
ja toisten tuomitsemisessa kulutat päiväsi. Vaan 
kun olet edelliset viholliset voittanut, silloin 
voitat nämäkin. Opit toivomaan ja kärsivälli- 
senä odottamaan, kunnes Isä katsoo sopivaksi 
tehdä sinusta täydellisen ihmisen ilman vikoja 
ja heikkouksia. 

Niinkuin apostoli sanoo: »niin ovat nyt nämä 
kolme: usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä 
on  rakkaus.» 

Rakkaus on a ja o, alku ja loppu — tien alku 
ja lopullinen päämäärä. 

Ken sitä tietä kulkee, hän saavuttaa onnen. 
1914:2—3, 

Jos onni on hänelle [*Annie Besantille] suo- 
tuisa ks kesäkurssit 1914:52, 

löytäisivät onnensa yhteisestä veljeyden 
toteuttamisesta ks veljeys 1914:192, 

Ah, mikä ilo ja onni on meille ihmisille 
varattu elämänvaelluksemme aikana! — — — 
Tämä ilo ja onni tulee Jumalasta ks pyhiin- 
vaellus 1914:314—315, 

ks suru 1914:413, 
Onnea, onnea, onnea! Onnea ja rauhaa alka- 

valle vuodelle! 1915:1, 
kansan onnen alttarille? ks Lönnrot, Elias 

1915:317—318, 
Uusi vuosi’ aletaan onnen toivotuksella ja 

hyvä on noudattaa vanhaa tapaa, ks optimisti 
1916:42—43, 

Hän joutuu tekemisiin onnen ja kärsimyksen 
kanssa. — — — Kuinka me voimme olla onnel- 
lisia  — — — Me voimme tulla onnelliseksi vaan 
yhdellä tavalla: rakastamalla, rakastamalla sitä, 
jota rakastamme, joko henkilöä tai asiaa, ks 
Mysteriot I 1916:65—67, 

onnettomasti rakastunut — — — mysterio- 
kannalta sangen onnettomia. — — — Kun ihmi- 
nen on voittanut kärsimyksen ja tullut rohkeaksi, 
kun hän on voittanut onnen ja tullut sääliväksi, 
silloin    suurempien    mysterioitten    ovet    ovat
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hänelle avautuneet ja Kristuselämä on hänessä 
puhjennut,    ks Mysteriot II    1916:111—115, 

ovat itse todistaneet omaavansa tuon onnen 
ja rauhan,   ks Kaita tie 1916:152—154, 

onnellisena palasin matkalta — — — Olin siis 
onnellinen ja hengessäni iloinen, että — — — 
Onnellinen olin myös nähdessäni ks P. E. VII 
1916:241—243, 

taivaallista onnea! ks P. E. XII Kalevalan 
Avain 1916:244—245, 

»Olla suomalainen on sentään suuri onni!» ks 
veljeys    1916:436, 

ks ystävyys 1917:2—3, London, Jack 1917:99, 
»onnellinen se ihmissielu, jonka totuuden etsi- 

mishalu herää jo koulunpenkillä», ks koulu 
1917:146—147, 

Suurin työ, minkä Europan kansat voisivat 
tehdä ihmiskunnan onnen puolesta, olisi nou- 
dattaa Bertha von Suttnerin neuvoa: »aseet 
pois!» — — — Tämä on kansamme onnelle ja 
valistukselle niin tärkeä kysymys, ettei ks 
Suomi 1917:153—157, 

Vaikean ajan jälkeen tulee suuren onnen ja 
ilon aika. Siinä määrin kuin nyt taakkaa kan- 
namme, siinä määrin tulemme sitten onnesta 
osallisiksi, ks Tietäjä 1917:247, 

Ihmisen taivaallinen onni riippuu siitä, kuinka 
paljon ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917: 
445^46, 

Korkein onni on »iankaikkinen autuus», ja ks 
autuus 1918:1, 

Kärsimys näyttää olevan sille [*maailmalle] 
suurempi opettaja kuin onni ja menestys, ks 
Suomi 1918:70—71, 

ajatelkaa kansanne onnea, ks kuningas 1918: 
96, 

K a k s i  o n n e n  p e r u s e h t o a ,  art kuuluu 
sarjaan Kuinka soisin maatani hallittavan? Ei 
julk tässä teoksessa.   1918:116—120, 

Onnellisen tasavallan ks Suomi 1918:127—128, 
Onni on vain totuudessa ja rakkaudessa, ks 

fyysillinen 1918:192, 
että kaikki olisivat onnellisia — — — Niin 

kauan kuin ihmiset ovat itsekkäitä, he eivät ole 
onnen puutteessa. — — — onni alkaa silloin, 
kun epäitsekkyys syntyy ihmisen sydämessä. 
Muilla teillä onnea ei saavuteta. — — —Onni 
käy käsi kädessä rakkauden ja epäitsekkyyden 
kanssa,   ks yhteiskunta  1919:258—260, 

Sitä toivonkin kaikille teosofian harrastajille 
uuden vuoden onnentoivotuksena: työintoa ja 
iloista mieltä, rohkeutta ja rakkautta! ks mart- 
tyyrit 1920:6, 

jokaisen ihmisen sisin olemus on onnen kai- 
puu; jokainen ihminen pyrkii tavalla tai toisella 
onneen. Minkätähden onnea siis ei ole saavu- 
tettu? — — — Onnen kaipuu meidän sisällämme 
on Jumala meissä, Jumala, joka rakastaa kaik- 
kia ja joka on itse onni ja autuus. Jumala’tah- 
too, että olisimme onnelliset. Ja Jumalan onni 
on rakkaudessa. Rakasta, niin olet onnellinen, 
ks kehitys 1920:99—101, 

Mistä sitten johtuvat onnettomat avioliitot? 
ks sukupuoliasia 1920:150—154, 

Elin vuosikausia tässä onnellisessa mielen- 
tilassa, ks R-R 1920:338—348, 

M i t e n  on l u o t a v a  o n n e l l i n e n  yh- 
t e i s k u n t a ?  art sarja ei julk tässä teoksessa, 
ks P. E. X 

eikä onnestani ole mitään puuttuva, ks R-R 
1921:1—2, 

joiden varsinainen ilo ja onni on hyvän vas- 
tustamisessa ks paha 1921:62, 

Pian aikaa olisivat tehneet elämän maan 
päällä yleensä onnellisemmaksi, ks Walleen, 
C. A. 1921:130, 

Meidän oma sydämemme — — — ei uskonut 
hyvään eikä onneen, ks Joulun R-R 1921:581— 
583, 

Onni ja veljeys kyllä lopulta tulevat ks 
Kristus ja teosofinen liike 1922:39^-40, 

ikuisen onnen antaa yksin Jumala, ks Valon 
ja varjon  1922:102—105, 

onnellisen muiston, vaikka ks Jinarajadasa 
1923:285, 

ks ennustus 1923:328, 
Ja kuitenkin vasta sen takana on onni ja 

rauha, sopusointu ja elämän ilo. ks sota 1924: 
3—4, 

silloin olisi semmoinen ratkaisu epäilemättä 
onnellisin,  ks aseet 1924:81—82, 

Ihminen on oman onnensa seppä, ks sallimus 
1924:122—123, 

Guru — — — jättää tämän oman onnensa 
nojaan,    ks Opetuslapsius    1924:162—163, 

Jos ihmisen karmassa on jokin onnettomuus, 
millä tavalla ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 
1924:263—265, 

sielukkaasta ja henkevästä onnesta ks R-R 
1924:328, 

Tämä sisäinen onni ks joulu 1924:363—364, 
jos voisimme tuntea onnea ja riemua tutustu- 

matta kärsimykseen, suruun ja tuskaan, jos 
voisimme ks Mestarikirjeet 1925:100—101, 

Huomattavaksi tämä vuosi 1925 näkyy muo- 
dostuvan kansojen historiassa. Tänä vuonna 
pitäisi ennustusten mukaan alkaa onnellisempi 
aika Europalle ja koko maailmalle, ja myöntää 
täytyy, että ihmiset, ikäänkuin salaisesti tietoi- 
sina ihmiskunnan tehtävästä, yrittävät paras- 
taan saadakseen onnen päivän nousemaan. 
Onnen päivä on rauhan päivä ja veljeyden 
päivä. Ei ole onnea, jos ihmiset ja ihmisryh- 
mät, kansat ja valtakunnat ovat sotajalalla kes- 
kenään, vihaavat ja halveksivat toisiaan, vaati- 
vat toisiltaan mahdottomia ja odottavat elä- 
mältä, että se erikoisesti suosisi heitä ja yksin- 
omaan heitä muun maailman kustannuksella. 
Onni tulee silloin kun ymmärretään, että naapu- 
ritkin ovat ihmisiä, että Jumala antaa aurin- 
konsa paigtaa toistenkin valtakuntain yli, että 
toisetkin kansat kuuluvat siihen ihmiskuntaan, 
jonka pitäisi elää onnessa, sovussa ja rauhassa 
maan päällä. On kuin tämä käsitys olisi hiipi- 
nyt ihmissieluihin — ehkä etupäässä maailman- 
sodan kauhujen jälkeen — ja kuin se nyt 
sanoissa ja toiminnassa pyrkisi päivän  valoon. 

Tänä vuonna on yritetty parannuksia kanso- 
jen liitossa, tänä vuonna on entistä vakavam- 
min pohdittu aseitten riisumista, ja mitä erikoi- 
sesti pohjoismaihin tulee, on tänä vuonna eletty 
suurten kansainvälisten kokousten ja vierailu- 
jen merkeissä.    Yksin Helsingissä ja Suomessa
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on ollut niin monenlaisia kokouksia ja vierai- 
luja, etten muista niistä muita kuin sairaan- 
hoitajattarien yleismaailmallisen kongressin, 
hollantilaisten sanomalehtimiesten ja Ruotsin 
kuninkaan vierailut. Lukiessani niistä ja seura- 
tessani niiden kulkua täällä syrjästä olen jokai- 
sesta hyvästä sanasta, jokaisesta kauniista tun- 
nelmasta iloinnut ja lämmennyt. En voinut olla 
ajattelematta Ruotsin kuninkaan käynnin 
yhteydessä: kuinka toisenlaista todella olisi, jos 
kansat lakkauttaisivat sodat ja sotaa varten 
varustautumiset ja sen sijaan tuhlaisivat joita- 
kin miljoonia vuodessa juhlallisiin, innostaviin 
ja ystävällisiin kansainvälisiin vierailuihin! 
Sodat eivät lujita veljessiteitä, mutta yhteiset 
ilot ja riemut sen tekevät. 

Kaikista merkillisin kokous lienee kuitenkin 
Tukholmassa pidetty n.s. ekumeeninen kong- 
ressi, — kirkolliskokous, johon edustajia saa- 
pui melkein kaikista kristillisistä kirkkokun- 
nista. Siinä oli protestantteja kaikista maista, 
erinimisiä ja erivivahteisia, siinä oli kreikka- 
laiskatolisia eri kirkkokunnista, siinä oli armee- 
nialaisia, egyptiläisiä, nuubialaisia kristityitä 
pappeja. Jokainen kirkollinen yhtymä oli pää- 
edustajanaan lähettänyt korkeimman tai sangen 
korkean kirkkoruhtinaansa; m.m. Suomen 
kirkko oli parin piispan y.m. edustamana. Paa- 
vin roomalaiskatolinen kirkko lienee kuitenkin 
loistanut poissaolollaan? 

Vaikea on sanoa, onko odotettavissa maalli- 
sia tuloksia tämän suurenmoisen kirkollis- 
kokouksen keskusteluista. Onhan puhuttu jos- 
tain kansainvälisestä opistosta, jossa tutkittai- 
siin ja seurattaisiin kristillisen elämän muotoja 
ja kehitystä eri maissa, mutta vaikka tulokset 
eivät näennäisesti heti olisi niin tuntuvia, on 
pantu alulle ennen kuulumaton ystävällinen 
seurustelu ja keskustelu semmoisten uskovais- 
ten välillä, jotka ennen tuomitsivat toisiaan 
vääräuskoisiksi ja kadotusta ansaitseviksi keret- 
tiläisiksi. Osanottajien mieliin jäävät joka 
tapauksessa muistot jännittävästä ja virkistä- 
västä yhdessäolosta ja kantavat hedelmiä kun- 
kin, kotona suuremmassa suvaitsevaisuudessa ja 
avaramielisemmässä  kristillisyydessä. 

Ja saivathan papitkin kerran puhua sydä- 
mensä kyllyydestä! Sydämessäni iloitsin huo- 
matessani, että kirkonmiehet, jotka kotonaan 
yleensä saavat näytellä valtiomahdin uskollisen 
palvelijan nöyryyttävää osaa ja siis monissa 
kohdin ovat pakoitetut toimimaan vastoin 
Kristuksen selviä käskyjä (ehkä joskus vastoin 
omaa omaatuntoakin?), — kerrankin uskalsivat 
julkisessa ja suojatussa tilaisuudessa tunnustaa, 
että pitivät sotaa kristillisen elämän häpeänä ja 
kristinuskon suoranaisena vastakohtana. Pa- 
raimmat, etevimmät kristityt papitkin ovat siis 
sydämessään ja omassatunnossaan Kristuksen 
opin kannalla, vaikkeivät he kotoisessa, joka- 
päiväisessä elämässään uskalla olla Kristusta 
kieltämättä. Iloitsin, iloitsin, sillä tämä oli 
heikkojen ihmislasten hetkellisessä liikutuk- 
sessa antama tunnustus, että he ja heidän kal- 
taisensa tavanomaisessa uskossaan olivat vää- 
rässä, että heillä oli väärä käsitys Jumalasta, 
saatu vanhasta testamentista,    kyhätty kokoon 
 

elämän jokapäiväisistä pikku kokemuksista, — 
ja että Jeesus Kristus, maailman vapahtaja, tai- 
vaallisen Isän lähettämä totuuden ilmoittaja, 
sittenkin oli oikeassa, että Hän, Kristus, sitten- 
kin, sittenkin oli ilmoittanut oikean Jumalan, 
rakkauden Jumalan, joka kieltää uskovaisiltaan 
väkivallan työt, vainot, kostot, sodat! Ja koska 
tämmöistä sai tulla Tukholmassa ilmi — 
sanoissa ehkei sillä tavalla kuin minä olen yllä 
esittänyt, mutta kuitenkin myöntämällä, että 
kirkot olivat sotakysymyksessä erehtyneet, — 
ylistän minäkin, jota tuskin yksikään kristitty 
pappi tunnustaisi kristinuskon tuntijaksi tai 
Kristuksen opetuslapseksi, tätä Tukholman 
yleiskristillistä kokousta uuden ajan aamun- 
koittoa ennustavaksi historialliseksi tapahtu- 
maksi.   1925:257—259, 

Onnellinen hän, jos hän aina kulkee suoraan 
tai jos hän tieltä poikettuaan rientää takaisin 
suoralle tielle, onnellinen hän, sillä kerran 
koittaa vaeltajalle päivä, jolloin ks teosofia 
1926:6—10, 

joka osaisi järjestää meidän kulttuurielä- 
mämme onnelliselle kannalle? — — — Soi- 
simme, että  — — —  toiset tekisivät meidät, 
onnellisiksi,   ks Messias 1926:73—74, 

onnettomuudesta, mikä kansoja kohtaa, ks 
vpm  1926:107, 

ihmiselämän onnesta ks teosofia 1926:167—169, 
Mutta kuinka onnellisesti me ihmiset eläi- 

simme maan päällä tämänkin eksoteerisen 
siveyslain turvissa, jos sitä noudattaisimme 
jokapäiväisessä vaelluksessamme! ks siveysoppi 
1927:6, 

onnellista aikaa, siliä se oli uskon ja luotta- 
muksen aikaa,   ks Suomi    1927:293—295, 

Kyllä jättäisin sen [*T. S:n] oman onnensa 
nojaan, ellen sitä rakastaisi, ks joulu 1927:377 
—379, 

ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927:390— 
394, 

uhkaamassa kansojen ja yksilöiden onnea ks 
Europpa 1928:13, 

Tulkaamme hengen, sielun ja ruumiin sivis- 
tyksessä onnelliseksi kansaksi, joka levittää 
onnea ympärilleen, silloin saamme myös kan- 
sana nähdä, mikä uusi elämä ja tehtävä odottaa 
meitä Europan ja maailman näyttämöllä, ks 
Suomen tulevaisuus  1928:208, 

ks R-R 1929:1, 
meidän harras pyrkimyksemme on luoda 

onnea maan päälle,   ks politiikka 1929:49—53, 
Mutta onneksi Mestarit yhä ovat teosofisessa 

liikkeessä.   1929:92, 
onnen aurasta ks kesäkurssit 1929:277, 
ks R-R 1929:278, 
koko olemuksemme onnena ks Jumala 1929: 

366, 
Ruusu-Ristin onnentoivotus on mahdollisim- 

man monipuolinen,   ks toivo 1930:1—2, 
Onni on karmallisenakin tulos omasta työs- 

tämme, ja ikuinen onnikin on saavutettavissa 
vain ponnistuksilla ja pyrkimyksillä — eikä 
uskomalla, että toinen meidät taivaaseen työn- 
tää, ks vanhemmat 1930:80, 

kärsimys on onnen isä. ks tuhatvuotinen 1930: 
138, 
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tunsin itseni sanomattoman onnelliseksi ks 
R-R 1930:185—187, 

Mutta mikä on korkein onni?  1930:376, 
tie onneen ja hyvään käy Itsen kautta, ks 

H. P. B. 1931:4—5, 
Olenhan itse saavuttanut onnen tämän elä- 

mänymmärrykseni kautta, kuinka ei se siis toi- 
sillekin etsijöille toisi onnea? — — — on osoi- 
tettava onnellinen ja iloinen kiitollisuutemme 
ks kirjallisuus 1931:5, 

Parhainta uuden vuoden jatkoa. Millainen 
lieneekään maailman horoskooppi vuodelle 
1931? Olkoon millainen vain, eräs seikka on 
varma: kuta useampi yksilö löytää onnensa pal- 
vellen, sitä suuremmaksi kasvaa maailman onni. 
ks ilo 1931:7, 

ks manas 1932:112, 
On vanha tosiasia, että onnekkaasti ratkais- 

tuista pulmista koituu siunausta, ks ristiretki 
1932:156—160, 

onnen säteilevä kirkkaus ks Vesimies 1932: 
16ft—172, 

ks Jouluna 1933:267—268, 
onni ei ole aineellisissa, vaan henkisissä 

iloissa,   ks Teosofia ja sosialismi 1934:257, 
ks Tolstoin opin teosofia 1934:298—299, 331 

—336. 
Oomoto-liike 
Japanissa toimii merkillinen liike ulottaen 

vaikutuksensa Europpaankin. Se on kansain- 
välisen veljeyden ja maailmanrauhan liike ja 
sen nimenä on Oomoto. Tästä kirjoittaa eräs 
Ruusu-Ristimme   jäsen pyynnöstäni  seuraavaa: 

Oomoton nykyinen johtaja, O n i s a b r o  
D e g u t s h i ,  on paljon matkustellut, m.m. 
käynyt Palestiinassakin tutkimassa pyhää 
maata. Palestiinan-matkallaan hän hämmästyi 
nähdessään kuinka pintapuolisesti kristityt 
käsittivät kristinuskonsa — m.m. »lyödessään 
rahaa Kristuksellaan». 

Oomoto näyttää olevan hyvin lähellä meidän 
rakasta Ruusu-Ristiämme. Degutshi on myös 
tutkinut Kristuksen »kultaista elämänohjetta», 
ja ovat Kristuksen käskytkin yhtenä perusteena 
hänen uusihenkiliikkeessään. 

Degutshilla on päämajansa Kameoka-nimi- 
sessä kaupungissa Japanissa. Siellä on temppeli 
ihanassa puistossa järven rannalla, puistossa, 
joka on täynnä mitä ihanimpia kukkia. 

Onisabro Degutshfsta kerrotaan, että hänen 
kasvonsa loistavat lempeyttä; katse on läpi- 
tunkeva, mutta silmät täynnä rakkautta, ja 
hänen katseensa inspiroi. Loistavan kiiltävissä 
kasvoissa ei ole yhtään ryppyä, hartioille valu- 
vat hiukset. Degutshi kulkee hatuttomin päin. 
Jumalanpalveluksissa hän käyttää kaunista 
seremoniapukua. Hän syö kasvisruokaa ja 
kalaa, juo teetä. Hän piirustaa taitavasti, hän 
kirjoittaa erinomaisen hyvin mandariinien- 
kieltä. Hänen monilla teoksillansa on suuri kir- 
jallinen ja runollinen arvo. Monet uskonnolli- 
set kirjansa on hän kirjoittanut runomittaan, 
m.m. teoksen K r i s t u k s e n  t u l e m i n e n  
J e r u s a l e m i i n .  Hän käsittää Kristuksen 
syvällisesti. 

Japanilainen Oomoto-lehti K a m i n o - K u n i  
kirjoittaa, että Degutshi on syntynyt Orion täh- 
 

distön    merkit    selässään,    ristinmerkit    käsien 
päällä, soikeat viivat sormissa. 

Periaatteensa nojalla ei Degutshi hyväksy 
vastaan taistelemista, vaan kärsivällisesti hän 
ottaa kantaakseen kaikki hyökkäykset ja kärsii 
tyynesti vainoa. Hän on monenkertaisen rak- 
kauden ruumiillistuma, ja henkensä mahtavuu- 
della nöyryyttää hän kaikki vihamiehensä, jotka 
lopullisesti tulevat hänen ystävikseen. 

Hän seurustelee mielellään teosofien kanssa. 
Viime heinäkuussa oli hänen vieraanaan 
Kameokassa eräs austraalialainen teosofi. 
Degutshi uskoo, että itä synnyttää pian suu- 
ren ihmisen, joka tulee johtamaan maailman 
kansoja. 

Oomoto-liike ajaa rauhan, — nimittäin koko 
maailman rauhan kysymystä ja maailman 
yhteistä uskontokysymystä. Tässä tarkoituk- 
sessa käyttää se yhtenä keinonaan esperanton- 
kieltä. Europpaa varten on Oomotolla keskus 
Parisissa, jossa julkaistaan esperantonkielistä 
lehteä nimellä »Oomoto». Tämä lehti, ajaes- 
saan edellämainitsemiani suuria kysymyksiä, 
seuraa tarkasti kaikkia maailman poliittisia vir- 
tauksia. Lehden saa tilata osoitteella: Univer- 
sala Homama Asocio, 24 rue Bonaparte, Paris 
(6 e). Lehteä julkaisee professori K o o g e c u  
N i s h i m u r a ,  joka nyt on lähtenyt Japaniin 
järjestämään muuttoaan kokonaan sieltä pois 
Europpaan, asettuakseen vakituisesti asumaan 
keskukseen Parisissa ja johtaakseen Oomoto- 
liikettä Europassa. Japanissa professori Nishi- 
mura viipyy ensi huhtikuuhun saakka eikä 
Oomoto-lehti ilmesty hänen poissaollessaan. 
Japanissa hän tapaa mestarinsa Degutshin, joka 
on 6 vuotta istunut vankeudessa, minne hänet 
Japanin hallitus sulki rauhanasian ajamisen 
johdosta v. 1921, vapauttaen vasta helmikuussa 
tänä vuonna. Tietysti hän on vanhalle suun- 
nalle pelätty ja vaarallinen henkilö, sillä hän 
taistelee yhteiskunnallista rappeutumista vas- 
taan, johtaen japanilaista uushenkistä liikettä, 
antaen perustuksen uudelle uskonnolle siellä ja 
ohjaten kansoja totuuteen. Hän loi uskontojen 
liiton ja yleismaailmallisen ihmisrakkausliiton 
(U. H. A. eli Universala Horna Asocio). 

Oomotolaiset ajavat E u r o p a n - A a s i a n  
y hd y sv ai 1 a t-ajatusta ja suuria aatteitaan 
he tahtovat toteuttaa käytännössä. 

Mestari Degutshin vankeuden aikana ovat 
hänen oppilaansa innokkaasti työskennelleet, 
levittäen uskoansa kaikkiin kansoihin idässä 
sekä Europpaan. 

Mestari Onisabro Degutshin vankeudesta 
vapautumista ovat oomotolaiset suurella ilolla 
juhlineet. Lehdissään he kirjoittavat hänelle 
ylistystään. Eräs saksalainen tohtori (Oomoton 
jäsen) kirjoittaa hänelle: Idän valo, hengen elä- 
män kukka, rakkauden siemenen kylväjä, onnit- 
telen Teitä, sillä Te voitollisesti pääsitte type- 
rimmän ja julmimman hirviön kynsistä, mikä 
vielä on olemassa maanpäällä. Minä onnittelen 
ihmiskuntaa, sillä hirviö ei voinut Teitä vaien- 
taa eikä ryöstää Teitä pois, sillä ihmiskunnan 
on saatava valoa Teidän kauttanne. Te tulette 
antamaan sille kukkanne. Tietämättömyyden 
ja ymmärtämättömyyden korkeat muurit aitaa-
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vat tien elämän kukkien luokse. Siispä nyt 
iloitse  ihmiskunta!   J.n.e. 

Oomotolaiset pitävät ahkerasti kokouksia; 
Tokiossa oli heillä viime kesänä suuri kokous, 
jossa annettiin valkoisista sellaisia lausuntoja 
kuin seuraava: Valkeat kansat ovat haavoitta- 
neet muita rotuja sivistyksensä kautta ja sen- 
vuoksi rappeutuvat. 

Oomotosta löytyy saksankielellä kirjallisuutta. 
L. S. 

Oomotoliikkeellä on Japanissa y.m. satoja 
tuhansia kannattajia ja yksin Japanissa kaksi- 
toista jokapäiväistä sanomalehteä. Se on lujassa 
liitossa eräiden laajoille levinneiden uushenkis- 
ten liikkeiden kanssa Kiinassa, Koreasssa ja 
Mongoliassa; samoin se on liitossa persialaisen 
Bahai-liikkeen ja indialaisen Gandhi-liikkeen 
kanssa.   1927:379—381. 

Oopiumi 
Meillä on esim. sellainen myrkky kuin 

oopiumi, jota lääkärit antavat rauhoittaakseen 
ja tyynnyttääkseen potilaita. Sen vaikutus joh- 
tuu siitä, että se muodostaa sulun astraalitajun- 
taan estäen tunteita samalla voimalla vaikutta- 
masta fyysillisiin aivoihin, ks Sairas sielu 1926: 
229—232. 

Ooppera 
ks looshityö    1926:249—250, 
Ja Tukholma osoitti minulle suurta kunniaa: 

eilen maanantaina oli aurinkoisen kaunis ja 
lämmin päivä, ja illalla kuninkaallinen ooppera 
esitti 352:n kerran Wagnerin ihanan »Lohen- 
grinin», joka on harvoja lempioopperoitani. En 
yleensä ymmärrä oopperaa, mikäli musiikissa 
kuvataan jokapäiväistä elämää. Oopperat eivät 
saa olla liian realistisia. Musiikki, todellinen, 
jumalallinen soitto vaatii satua tai jumalais- 
tarua, jotakin henkevää ja ylevää. Lohengrin, 
sininen Graalin ritari, joka taivaallisesta kodis- 
taan, Valkoisen Veljeskunnan europpalaisesta 
looshista saapuu puolustamaan ja pelastamaan 
viatonta, vaikka murhasta syytettyä Elsaa, 
Brabantin prinsessaa, — kas siinä todellinen 
oopperamotiivi. Noissa sävelissä viihdyn, viih- 
dyn.   Sieluni saa levätä.   1933:244. 

Opas, opastaja 
Jos ihmiskunnan opastajat vain huutavat ks 

Yliaistillinen maailma 1905:170—171, 
Tarvitsemme opettajia ja opastajia ks P. E. V 

1910:329, 
Vieläkö tahdotte minut oppaaksenne? ks Tie- 

täjä 1912:451—452, 
Teosofia sinään kyllä »riittää» oppaaksi, mutta 

ks opettaja    1912:493—494, 
Ja ihmeellinen on niiden osa, jotka ovat 

valinneet Mestarein Mestarin oppaakseen ja 
ystäväkseen!   ks vuosi 1925:3, 

Jokainen buddhalainen tietää, että hän ei ole 
mikään buddhalainen, jollei hän tunnusta 
Buddhaa oppaakseen ja tiedä, mitä Buddha on 
opettanut. — — — Ei mitään opastajaa ole 
meillä täällä kristikunnassa, ks H. P. B:n itä- 
maalaisuus 1931:128—129. 

Opettaja 
ks myös maailmanopettaja 
ks papit   1905:144, 

teosofia — — — korkein henkinen opettaja, 
mikä ihmiskunnalle nykyään on tarjona, ks 
nuoriso    1905:244—245, 

Kukin joutuu sekä opettajan että oppilaan 
asemaan,    ks  Omatunto    1906:4—6, 

ks Auktoriteettiusko ja auktoriteettius 1906: 
87—88, 

Venuksen ihmiskunta  — — — kelpaa meidän 
henkiseksi isäksemme ja opettajaksemme. 
— — — papillisena opettajana, joka opetti 
muinaisajan jättiläisiä,    ks Venus    1906:142, 

Auttakaa minua, te opettajat, jotka olette 
kulkeneet edellä! ks teosofia art Mitä T. S. 
1906:152, 

avioliitto on ihmiskunnan nykyisen kehitys- 
kauden opettaja, ks Rakkauden alkemia 1906: 
223—224, 

ks Puhtauden ihanne    1906:225—228, 
ihmiskunnan suurimmat opettajat ks P. E. VII 

art T. S:n suom. sekts.    1906:251—255, 
jonkun suuren opettajan eli »vapahtajan» ks 

Joulu    1906:274—275, 
H. P. B. juuri oli tämmöinen jalo opettaja ks 

H. P. B.: Teosofian Avain   1906:285, 
se valmistus on vaikea, joka vaaditaan varsi- 

naiselle tielle astujalta, ennenkuin oikea opet- 
taja ilmestyy, ks salatiede art Todistuksia 
1907:5, 

ks H. S. O.   1907:54, 
Viisaitten opettajiensa johdatettavaksi. ks 

Kaita tie    1907:57—61, 
ks Bölsche, W.    1907:112—113, 
Niin ovat kaikki suuret opettajat neuvoneet, 

ks sosialismi    1907:113, 
Kaikki suuret opettajat muistuttavat meitä 

sentähden alituiseen fyysillisen elämän tärkey- 
destä,    ks astraali    1907:182, 

vihityt opettajat ks maailmanloppu 1907:182 
—183, 

suuri opettaja ja vapahtaja Jeesus ks 
Kristuksen syntymä    1907:256—257, 

länsimaille oli syntyvä suuri opettaja ja 
vapahtaja ks Tietäjä    1908:8—9, 

Ainoastaan se ihminen, jolle Jeesus on 
pelastuksen tien opettaja ja joka ks esoterismi 
1909:3—4, 

se läksy mikä meidän ehdottomasti on opit- 
tava ja maailmalle opetettava, ennenkuin suuri 
opettaja voi ilmestyä ks uskonpuhdistus 1909: 
42—43, 76, 

Äskettäin vieraili Helsingissä kenraali Booth. 
pelastusarmeijan maailmankuulu perustaja ja 
johtaja. Hän piti m.m. esitelmän yliopiston 
juhlasalissa, jossa tämän kirjottaja oli läsnä. 
Olkoon heti sanottu, että vanha kenraali teki 
minuun kaikinpuolin edullisen vaikutuksen. 
Iloitsin nähdessäni ihmisen, jonka sydän todella 
uhkui rakkautta kanssaihmisiin, varsinkin 
kärsiviin. Liikuttavaa oli kuulla 80-vuotiaan 
valkohapsisen ukon vilpittömän yksinkertai- 
sesti kertovan itsestään; kuinka hän 45 vuotta 
sitten seisoi yksin Lontoon kurjimmassa kau- 
punginosassa, kymmenien tuhansien ihmisten 
keskellä, jotka viettivät elämänsä hädässä, tie- 
tämättömyydessä ja paheissa. »Minun sydämeni 
itki ja kysyi: mitä voin näille raukoille tehdä? 
Kuinka voin ohjata    heidän    askeleensa    pois
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synnin teiltä? Kuinka voin heitä auttaa aineel- 
lisesta kurjuudesta? Näin sydämeni kysyi, ja 
minä päätin itsekseni, että mitä mies voi tehdä, 
sen tahdoin tehdä. Ja katsokaa! Nyt, 45 vuotta 
myöhemmin, on olemassa tämä suuri liike, 
pelastusarmeija, joka on levinnyt ympäri maa- 
pallon ja josta kaikki tunnustavat, että se tekee 
paljon hyvää.» 

Kenraali tosin myös kosketteli teologista 
kysymystä, viitaten siihen, että pelastusarmeija 
on pelastanut monta ihmissielua helvetin tulesta 
ja kuolemanjälkeisestä kauhusta sekä talutta- 
nut heidät taivaalliseen Jerusalemiin. Mutta 
tuo tuntui minusta tapahtuvan ikäänkuin ohi- 
mennen, tavan vuoksi. Tässä esitelmässään 
kenraali Booth aivan kuin paljasti sisimmän ja 
parhaimman itsensä: mitä jumaluusopillisista, 
asioista, kunhan käytännössä suoritamme hyvän 
työn. Hänen omissa silmissään näkyi olevan 
pääasia se, että ihmiset todella kääntyivät pois 
pahoilta teiltä, saavuttivat onnen ja rauhan 
hyvässä sekä elivät ja kuolivat inhimillisinä 
olentoina. 

Ja siltä kannalta sopii yleensä arvostella 
pelastusarmeijan työtä. Jotkut kutsuvat sitä 
humbugiksi. Olkoon. Jokaisessa suuresti 
leviävässä ja hiukankin pintapuolisessa liik- 
keessä näyttelee humbugikin rooliaan. Sitä ei 
voi välttää. Mutta kun liikkeen tarkotus on 
vilpitön, kun sen johto on rehellinen, kun jotkut 
ainakin käsittävät sitä oikein, silloin liikkeellä 
on tehtävänsä, silloin se ansaitsee kunnioitusta 
ja kannatusta. 

On teosofeja, jotka mielellään soisivat, että 
teosofinenkin liike saisi jotain »käytännöllistä» 
aikaan, jotakin samansuuntaista kuin pelastus- 
armeija. Nämä hyväntahtoiset teosofit unohta- 
vat, että teosofisen liikkeen tehtävä liikkeenä 
on toinen. Teosofinen liike ei ole hyväntekeväi- 
syysliike tavallisessa merkityksessä. Ei mikään 
estä yksityistä teosofia yhtymästä pelastus- 
armeijaan tai ryhtymästä itse mihin hyvään 
toimintaan tahansa. Päinvastoin. Teosofinen 
maailmankatsomus kehottaa häntä palvelemaan 
ihmisiä ja koko luomakuntaa. 

Mutta teosofisen liikkeen tarkotus on toinen. 
Se on uuden suuren maailmanuskonnon edellä- 
kävijä, joka sille valmistaa maaperää. Ennen 
pitkää ilmestyy maailmaan suuri Opettaja, 
suuri Jumalan Poika, suuri Vapahtaja. Kuinka 
hänet silloin otetaan vastaan? Parjataanko, vai- 
notaanko, kavahdetaanko? Vedetäänkö tuomio- 
istuimen eteen? Ristiinnaulitaanko? Vai ote- 
taanko Häntä vastaan rakkaudella? Kuunnel- 
laanko Hänen sanojaan? Seurataanko Hänen 
jäljessään? 

Kas siinä henkisesti katsoen ajan polttavin 
kysymys. Ovatko ihmiset — ovatko ainakin 
jotkut — valmistuneet Häntä tervetulleeksi 
tervehtimään? Kun Hän tulee, Hän neuvoo. 
Hän neuvoo meille, miten elämämme on järjes- 
tettävä, sekä yksityinen että yhteiskunnallinen. 
Jos Hänen opistansa otamme vaarin, jos Hänen 
neuvojansa noudatamme, silloin elämä tulee 
onnelliseksi. Ei meidän nyt tarvitse vaivata 
päätämme maailmanparantamisajatuksilla. Em- 
me kuitenkaan löydä lopullista ratkaisua.   Hän 
 

joka tulee, Hän tietää. Jos olemme valmiit 
Häneen uskomaan ja. Häntä seuraamaan, silloin 
varmasti saavutamme onnen. Jospa ihmiset 
tämän ymmärtäisivät. Jospa ihmiset tämän 
uskoisivat. 

Tämä on Teosofisen Seuran työ ja tehtävä 
— herättää maailmaa ymmärtämään, uskomaan 
ja toivomaan.   1909:108—109, 

hän ei ole sidottu yhteenkään opettajaan ks 
usko 1909:138, 

Vähitellen hänen [*Jeesuksen] kuolemansa 
jälkeen ihmiset heräsivät tajuamaan, mikä suuri 
opettaja oli heidän keskellänsä elänyt, ks Her- 
ran sanoja 1909:203—204, 

päämäärä on yksi ja sama, vaikka teitä ja 
opettajia on monta. Sitä myöten kun teosofinen 
liike kasvaa voimassa ja henkevyydessä, sitä 
myöten esiintyy myös yhä useampia opettajia 
sen keskuuteen. Näiden opettajien opetustapa 
saattaa olla erilainen, heidän ks Kansainvälinen 
yhteysliitto  1909:302, 

Suuremmassa tai vähemmässä määrässä me 
kaikki olemme auttajien ja opettajien asemassa 
muuhun maailmaan nähden. Ellemme nyt vielä 
ole valmiita opettajia, tulee meidän ks looshi- 
työ  1939:337—340, 

jumalien opettajaksi ks Kristus art Salainen 
Kristus   1909   joulul: 3—4, 

ks Tietäjät  itäiseltä maalta   1909  joulul: 4—6, 
ks  Uusi  O p e t t a j a    art  1909:joulu: 11—12, 
ks Steiner 1910:83—84, 
ks kirjallisuus  1910:295, 
Tarvitsemme opettajia ja ks P. E. V 1910:325, 
Mestari ei aiota opettajatointaan, ennenkuin 

ks legenda  1911:46, 
Sentähden ihmiskunnan opettajat aina ovat 

olleet varovaisia, aina asettaneet ehtoja sille, 
joka tahtoo tulla heidän opetuslapsekseen, sillä 
se suhde, mikä syntyy Mestarin ja oppilaan 
välille on niin likeinen, paljon likeisempi kuin 
esim. miehen ja vaimon, jotka todella rakasta- 
vat toisiansa, ks Rakkauden salaisuus 1911:218 
—219, 

Kys. Miksi tarvitsee perustaa seuroja, jotka 
uskovat jonkun Mestarin tuloon? Jos tänne 
joku unelmien sankari tulisi, valtaavilla voi- 
milla varustettuna, niin ei hänellä mitään vas- 
tusta olisi. Kyllä hän sillä majesteettiudellansa 
kaikki mukaansa tempaisi. 

Vast. Niinkö optimistinen on kysyjä? His- 
toria kuitenkin todistaa ainakin mitä tulee kris- 
tillisiin kansoihin, että täällä suuret opettajat 
ristiinnaulitaan, poltetaan tai panetellaan, esim. 
Jeesus, Giordano Bruno ja H. P. Blavatsky. Ei 
se majesteetti muitta mutkitta näy paistavan 
ihmisten silmiin. Ei maailma niinkään helposti 
oivalla, niissä todellinen suuruus piilee. 1911: 
249, 

opettaja tulee, olkoon hän sitten kuka 
tahansa,   ks Kristus 1911:287—289, 

Ehkä ei kestä monta vuosikymmentä, ennen- 
kuin uusi opettaja tulee ja ennenkuin uusi 
uskonto pannaan alulle, ks maailmanuskonto 
1912:30—31, 59, 

Ryhmittykööt Teosofisen Seuran jäsenet 
vapaasti niiden ympäri, joita he pitävät »opet- 
tajinaan», mutta älkööt epäluulolla katselko toi-
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siaan.    Veljeys    toteutuu   siinä  — — —   Niin 
»opettajat» koettavat tehdä, ks Steiner 1912:202, 

Otan nyt puheeksi asian, joka varmaan 
nykyään on mielenkiintoinen vakaville teoso- 
feille. Tahdon puhua opettajista ja oppilaista, 
Mestareista, salaisesta koulusta ja esoterismista 
yleensä. Tämä kysymys näyttää nimittäin taas 
tulevan päiväjärjestykseen Teosofisessa Seu- 
rassa. Kymmenen vuotta sitten sama kysymys 
oli ratkaistu kaikkien mielihyväksi: T. S:ssa 
oli olemassa esoterinen koulu, jonka näkymät- 
töminä opettajina toimivat Mestarit ja jonka 
ulkonaisena päänä oli Annie Besant; ken siihen 
tahtoi pyrkiä, hänen oli käännyttävä Mrs. 
Besantin puoleen. Mutta noin parikymmentä 
vuotta sitten kysymys oli mutkikkaampi: T. S:n 
sisäisiä osastoja oli kaksi ja Mestareita edusti 
ulkomaailmassa kaksi henkilöä: Mrs Besant ja 
Mr William Q. Judge; pyrkijän täytyi siis 
valita, kummanko ulkonaisen pään puoleen hän 
halusi kääntyä. 

Nyt nuo entiset ajat näkyvät uudistuvan. 
Rauha on katoamaisillaan maasta ja ihmiset 
tulevat taas epätietoisiksi ja epävarmoiksi. 
»Kumpi on oikeassa?» kysytään taas ja ihme- 
tellään Mestarin puutteellista johtoa. Minulta 
on nimenomaan kysytty näin: »kumpaanko sala- 
kouluun neuvotte, että pyrkisin: Mrs Besantin 
vaiko tohtori Steinerin?» Ja ovatpa jotkut 
kysyneet näinkin: »ettekö te ottaisi minua oppi- 
laaksenne? Eikö teillä voisi olla oma esoteri- 
nen koulunne?» 

Mihin tulee tällä kertaa epätietoisuus ja kil- 
pailu loppumaan? Viime kerralla se loppui sii- 
hen, että Mr Judge julistettuaan Mrs Besantin 
mustien maagikkojen kätyriksi, oli itse perästä- 
päin pakotettu luopumaan Seurasta ja perusta- 
maan oman Seuransa, josta on polveutunut n.k. 
Universal Brotherhood. Kuinka nyt on käyvä? 
Samallako tavalla?    Vai ollaanko viisastuttu? 

Toivon, että olemme viisastuneet. Toivon, että 
ymmärrämme paremmin kuin ennen, mitä salai- 
nen koulu, salainen opetus ja salainen opettaja- 
toimi on. Toivon, että tämän paremman ymmär- 
ryksemme nojalla voimme tyynemmin ja rau- 
hallisemmin katsella henkilöitä ja tapahtumia. 
Sillä arvostelukykymme riippuu ennen kaikkea 
siitä,   että olemme  selvillä  k ä s i t t e i s t ä .  

Kun ihminen on läpikäynyt sen henkisen 
heräymyksen, joka paljastaa hänelle, että elämä 
on tie Jumalan eli totuuden tietoon, silloin hän 
luonnollisesti katsoo ympärilleen nähdäkseen 
onko ihmisiä, jotka ovat sen tien kulkeneet tai 
semmoisia, jotka sitä paraikaa kulkevat. 
Molemmilta hän voi odottaa opastusta ja 
ohjausta. Jos hän on tavallinen uskovainen, 
jäävät hänen käsityksensä verrattain hämäriksi. 
Hänelle kyllä selitetään, että »Kristus on tie, 
totuus ja elämä», ja hän ymmärtää itse, että 
jokaisen papin ja »jumalanmiehen» pitäisi olla 
häntä edempänä henkisessä elämässä, mutta 
mitään tarkkoja osviittoja ja neuvoja hän ei 
ole tilaisuudessa saamaan; hän piankin huomaa 
surukseen, että hänen kirkollaan on sangen 
vähän todellista tietoa näissä asioissa. Toisin 
on teosofin laita. Hän saa kuulla, että niitä 
ihmisiä on olemassa, jotka ovat kulkeneet tie- 
 

don tien, ja että niitä kutsutaan Mestareiksi, 
adepteiksi, Mahaatmoiksi j.n.e. Heidän jouk- 
koonsa eli veljeskuntaansa kuuluvat Jeesus 
Kristus, Gautama Buddha, Krishna, Zoroaster, 
Pythagoras, Mooses, y.m., y.m. Heistä jokainen 
kelpaa tienviittaajaksi ja neuvojaksi. He ovat 
itse asiassa ihmiskunnan opettajia. Ja koska 
he ovat kulkeneet tien Jumalan luo ja yhtyneet 
Jumalaan, ovat he kuolemattomia olentoja, 
jotka totisesti ovat »meidän kanssamme joka 
päivä maailman loppuun asti». Mutta paitsi 
näitä Mestareita elää maailmassa vielä heidän 
oppilaitaan, jotka ovat tietoisessa yhteydessä 
Mestarein kanssa. Nämä oppilaat ovat ihmi- 
siä, jotka kulkevat tiellä ja he tietenkin voivat 
neuvoa tietä Mestarein, todellisten opettajain 
luo. 

Kun kristitty herää, hän ei tiedä toisenlai- 
sista opettajista kuin papeista. Onhan olemassa 
ammoisista ajoista lähtien kokonainen järjes- 
tetty virkalaitos — kirkko ja sen papisto, — 
jonka erikoistehtävänä on ohjata ihmissieluja 
Jumalan luo! Vastaherännyt ei vielä älyä, että 
jumalalliset asiat ovat yhtä pyhiä kuin esim. 
taide. Niitä ei voi oppia minkäänlaisissa virka- 
laitoksissa, ei yliopistoissa, ei akademioissa, ei 
seminaareissa. Hutilus jää aina hutilukseksi, 
vaikka Munchenissäkin käy oppia. Todellinen 
taiteilija syntyy neron leima otsassaan. Ja tämä 
merkitsee henkisistä asioista puhuen, että jos ei 
ihminen kasvata sitä jumalallista siementä, joka 
piilee hänen omassa samoinkuin jokaisen ihmi- 
sen sielussa, ei hänestä tule »jumalanmiestä», 
vaikka minkälaisia »jumaluusopillisia» tutkin- 
toja suorittaisi. 

Kun teosofi herää, hän kysyy itseltään ja hen- 
genheimolaisiltaan: »missä on semmoinen ihmi- 
nen, joka todella on kulkenut jonkun matkaa 
tiellä, joka todella jotakin tietää, ja joka minua- 
kin voisi neuvoa kulkiessani?» Hän voi silloin 
kuulla useammistakin semmoisista ihmisistä. 
Toinen esittää toista, toinen toista. Ja kuten 
alussa sanoin, tämä Mestarein oppilaiden lukui- 
suus saattaa monellekin tehdä valinnan vai- 
keaksi. 

Sitä sen ei kuitenkaan tarvitse olla, jos pun- 
nitsemme asiaa. Minkä seikan täytyy nimittäin 
pakosta olla määrääjänä, kun valinta tapahtuu? 
Määrääjänä ei voi olla mikään muu kuin luot- 
tamus, sisäinen usko ja luottamus, toiseen tai 
toiseen opettajaan. Jollei sitä luottamusta, sitä 
niin sanoakseni magnetista vetovoimaa ole opet- 
tajaan, ei pidä antautua oppilaaksi. Tässä ei 
ole kysymys virkalaitoksista eikä ulkonaisista 
oppijärjestelmistä, vaan ihmissielun hienoim- 
mista väreilyistä. Opettajan ja oppilaan välille 
muodostuu henkinen yhdysside, joka tekee 
molemmat (ja etenkin oppilaan) alttiiksi tois- 
tensa vaikutuksille. Kaikki opettajan ominai- 
suudet voivat vähitellen siirtyä oppilaaseen, 
eikä ainoastaan hyvät vaan mahdolliset hänessä 
löytyvät pahatkin ominaisuudet. Opettajatoimi 
on yhtä arkaa ja vastuunalaista kuin korkeata 
ja kunniakasta laatua; Oppilaanaolo samaten 
yhtä vaarallista ja velvottavaa kuin kaunista ja 
kehittävää. Ellei opettaja ole ottanut vissiä 
askeleita henkisen elämän tiellä, ei hän osaa 
oppilaassaan herättää sitä ominaisuutta, joka on
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kaikista tärkein tiedon tiellä: itsenäisyyttä, itse- 
näistä ajatusta, tunnetta ja arvostelukykyä. 

Moni teosofi onkin siinä asemassa — ja yhä 
useampi siihen joutuu, — ettei hän tunne eri- 
tyistä vetovoimaa yhteenkään opettajaan, 
vaikka hän kyllä mielellään edistyisi henkisen 
tiedon tiellä. Mitenkä hänen on meneteltävä? 
Onko häneltä kielletty osallisuus »taivasten 
valtakunnan salaisuuksiin?» Eikö hänellä ole 
mitään toivoa joutua Mestareiden — ihmiskun- 
nan varsinaisten Opettajain — kanssa tekemi- 
siin? 

On kyllä. Se mahdollisuus ei ole keltään kiel- 
letty. Pääsy Mestarein luo riippuu ihmisestä 
itsestään. Vaikka ihmisellä on opettajiakin, 
riippuu viime kädessä kuitenkin hänestä itses- 
tään, pääseekö hän Mestarein kouluun. 

Ja Mestarein koulu on todellinen s a l a i n e n  
koulu. Tämä salainen koulu on näkymättö- 
mässä maailmassa. Siinä käynti tapahtuu 
salassa. Kaikki ulkonaiset »salaiset koulut» ja 
pyrkimiset ja ponnistukset ovat vain valmista- 
vaa laatua. Varsinainen henkinen opetus anne- 
taan salaisessa maailmassa. Missä se salainen 
maailma on? Joka paikassa. Ja kuinka ihmi- 
nen siihen astuu? Oman sydämensä kautta ja 
läpi. 

Tie Mestarein luo on kerta toisensa perästä 
julistettu maailmalle. Se ei ole mikään salassa 
pidetty asia. Päinvastoin jokainen sen voi 
kuulla ja käsittää. Vaikeus ei ole käsittämisessä, 
vaan käymisessä. Sillä mikä tie Mestarein luo 
on? Se on vapaaehtoinen, vaikuttimiltaan epä- 
itsekäs työ ihmiskunnan hyväksi. Palvelkaa 
ihmisiä, rakastakaa toisianne! Tehkää omasta 
elämästänne yksi pitkä työskentely totuuden ja 
oikeuden, kauneuden ja hyvyyden puolesta 
ihmisille iloksi ja hyödyksi! Työskennelkää 
puhtaista vaikuttimista, — ei kunnian, ei kii- 
toksen, ei maallisen eikä taivaallisen palkan 
odotuksesta! Kun ihminen niin elää ja niin 
tekee, hän suurin askelin lähenee Mestarein 
salaista koulua. Sillä siihen kouluun otetaan 
oppilaiksi ainoastaan ihmisten auttajia. 

Ja koska työ ihmiskunnan puolesta on sem- 
moista, jota kunkin ihmisen itse täytyy oppia 
ja itselleen opettaa — sillä työllä on tuhansia 
muotoja, — ei hän oikeastaan tarvitse mitään 
opettajaa. Jos se työ on hänelle uutta ja ennen 
koettamatonta, hän saattaa suurestikin erehtyä 
ja kompastua. Hän saattaa erehtyä’omista vai- 
kuttimistaan, hän saattaa erehtyä omasta tehtä- 
västään, mutta kaikista lankeemuksistaan ja 
kompastuksistaan hän oppii ja viisastuu. Hän 
oppii itseään tuntemaan, sekä personallisen 
itsensä puutteellisuuksia että jumalallisen 
itsensä loistavia mahdollisuuksia. »Työ teki- 
jäänsä neuvoo.» Mutta kun omatunto on kom- 
passina, järki perämiehenä ja tunteet tuulena, 
käy purjehdus varmasti päämäärää kohti. »Etsi- 
kää meitä Teosofisen Seuran kautta», on eräs 
Mestari sanonut. Tässä on teosofeille ohjelma 
annettu: »tehkää paraimman kykynne mukaan 
teosofista työtä, emmekä me — Mestarit — ole 
kiittämättömiä». Ihmiskunta tarvitsee meidän 
päivinämme teosofiaa, sen pitää tutustua teoso- 
fisiin oppeihin. Mikä työ siis tällä hetkellä on 
varmempaa  työtä   ihmisten  hyväksi   kuin  työ 
 

teosofisten aatteiden puolesta? Ei toisen tai toi- 
sen seuran tai järjestön puolesta, vaan teosofi- 
sen aatteen, jonka kannattajana ja edustajana 
tietenkin Teosofisen Seuran tulee olla. 

Semmoista tietä pitkin ovat muutamat meistä 
löytäneet Mestareita, ja se tie on kaikille avoin 
aina ja kaikkialla.   1912:307—311, 

Tällä kertaa tahdon julkaista asiaan kuulu- 
vine kommentarioineen kaksi kirjettä, jotka 
minulle sitä varten on lähetetty. Molemmat 
ovat aiheutuneet toimittajan lausunnoista äskei- 
sissä Tietäjän numeroissa, mutta kuinka erilai- 
sen vaikutelman kirjeiden kirjottajat ovat 
sanoistani saaneet! Toinen näkee työssäni hyvää, 
toinen pahaa, toinen osottaa luottamusta toi- 
menpiteisiini, toinen luottamuksen puutetta. 
Tosin eivät puhu samoista asioista; tosin eivät 
puhu minusta personallisesti. Toinen iloitsee 
ihanteistani ja ehdotuksistani, toinen moittii 
sanojani ja tarkotuksiani, mutta koska itse olen 
molempien  takana,  koskevat arvostelut minua 
personallisestikin. 

* 

Alotan »pahalla» kirjeellä. 
Teosofisen Seuramme rahastonhoitaja herra 

Emil Turunen Helsingistä kirjottaa: 
Arv. Tietäjän toimitus. Viimeinen syyskuun 

numero sisältää kirjotuksen toimittajalta, johon 
monet T. S:n jäsenet eivät voi antaa sielussaan 
täyttä tunnustusta. Ainakin allekirjottanut 
pyytää toimittajaa julkaisemaan seuraavan 
vaatimattoman selitykseni. 

Kirjotuksessa tahdotaan puhua »opettajista ja 
oppilaista, Mestareista, salaisesta koulusta ja 
esoterismista yleensä». Ja kirjotuksessa teh- 
dään kuvaus, kymmenen ja noin parikymmentä 
vuotta sitte vallinneesta tavasta pyrkiä esoteri- 
seen kouluun. 

Kirjotuksessa jatketaan: »Nyt nuo entiset ajat 
näkyvät uudistuvan», nimittäin »mutkikkaampi» 
aika, jolloin oli kaksi edustajaa Mrs. Besant ja 
William Q. Judge, joille kummallekin saattoi 
pyrkiä päästäkseen esoteriseen kouluun. »Rauha 
on katoamaisillaan maasta ja ihmiset tulevat 
taas epätietoisiksi ja epävarmoiksi. Kumpi on 
oikeassa?» huudahtaa kirjottaja lopuksi ja 
alempana mainitaan Mrs. Besantin ja tohtori 
Steinerin salakoulut. 

Tämän johdosta nousee paljon kysymyksiä 
mieleen. Mitä varten nyt juuri olisi aika 
mutkikkaampi? 

Eikö se olisi voinut olla jo silloin sitä, kun 
tohtori Steiner yhteissopimuksesta Mrs Besantin 
kanssa alotti oman esoterisen koulunsa noin 
kuusi vuotta sitten omalla vastuullaan? Mitä 
varten juuri nyt, kun hän on jo toiminut vuosi- 
kausia, nostetaan meillä kysymys »rauha on 
katoamaisillaan»? Katoaako tämä rauha Besantin 
vai Steinerin oppilailta vaiko toisilta seuraan 
kuuluvilta jäseniltä? 

Minun ymmärtääkseni rauhan ei tarvitse 
kadota ollenkaan ei kummankaan opettajan 
oppilailta, luottakoot he omaan sisäiseen 
vakaumukseensa, joka heitä johdattakoon. Ja 
jos taas rauha muita seuran jäseniä järkyttäisi, 
niin miksi?    Mitä varten juuri seuran jäsenille
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tahdotaan antaa viittauksia jonkinlaisista eroa- 
vaisuuksista? 

Sillä eikö samat mestarit ole kummankin 
opettajan takana? Eikö se teosofinen tieto, 
jota tohtori Steiner opettaa ihmiskunnalle ole 
yhtä valkeata kuin Besantin? Uskon sen ole- 
van. Ja uskon että »toimittaja» sen myöskin 
tietää ja odotin, että kirjotuksessa olisi annettu 
totuuden mukainen selitys kummankin opetta- 
jan menettelytavoista ja jätetty kaikki muu 
lukijan arvosteltavaksi. 

Tämä olisi ollut senkin puolesta helppo tehdä, 
kun arv. kirjottaja ei sano lukeutuvansa 
kummankaan opettajan ryhmään (ks. toukok. 
Tietäjää)  vaan on  »itsenäinen tutkija».1) 

»Mihin tulee tällä kertaa epätietoisuus ja 
kilpailu loppumaan?» Ja kirjotuksessa sanotaan, 
että silloin Mr W. Q. Judge julistettuaan »Mrs 
Besantin mustien maagikkojen kätyriksi, oli itse 
perästäpäin pakotettu luopumaan Seurasta. 
Kuinka nyt on käyvä? Samallako tavalla», jat- 
kaa kirjottaja. Siis siten, että Steiner huomat- 
tuaan opettaneensa väärin tulisi pakotetuksi 
eroamaan j.n.e. Todella hieno viittaus! Ja 
mistähän on saatu siihen aihetta? 

Tietääkseni ei ole ollut ollenkaan olemassa 
sellaiset suhteet kuin kirjotus viittaa tohtori 
Steinerin ja Mrs Besantin salakoulun eroami- 
sessa kuin aikaisemmassa W. Q. Judgen ja Mrs 
Besantin eroamisessa, jossa alusta aikain oli 
heidän välillään olemassa erimielisyyttä ja 
vallan tavottelua ainakin W. Q. Judgen puolelta. 
Sitäpaitsi he kumpikin edustivat samaa koulua. 
Kun sen sijaan tiedetään tohtori Steinerin ole- 
van itsenäisen riippumattoman johtajan omassa 
salaisessa koulussaan. 

Lopuksi tahdon mainita, että en tahdo puolus- 
taa kenenkään kunniaa, sillä en siihen kykene, 
eivätkä he sitä tarvitse, mutta tässä on ilmeisesti 
jokin tarkotus takana, taikka se on kirjottajan 
puolelta erehdystä. 

Emil   T u r u n e n .  
* 

Lukiessani ylläolevaa herra E. T:n kirjettä 
tulin sydämessäni murheelliseksi. Olinko taas 
puhunut epäselvää kieltä vai onko elämä niin 
nurinkurinen? Kun toukokuun Tietäjässä olin 
selvittänyt, etten ole »besantilainen» enemmän 
kuin »steineriläinenkään», vaan että rakastan 
Saksan tietorikasta ylisihteeriä yhtä hyvin kuin 
Seuramme jaloa presidenttiä, otaksuin, ettei 
kukaan saattaisi epäillä minua puolueellisista 
»tarkotuksista», jos sanoisin totuuden sanan. 
Nyt kuitenkin näin surukseni, että jotkut 
lukijat, ainakin E. T., olivat luulleet minun lau- 
suneen suorastaan moittivia ja vastustavia 
sanoja tohtori Steineristä ja hänen salaisesta 
koulustaan. Kuinka saatoin muuta kuin tulla 
surulliseksi, kun itse tiesin itsestäni, että viime 
keväästä lähtien — siitä saakka kun itse I3rysilli- 
sesti tapasin Rudolf Steinerin — olen tuntenut 
häntä kohtaan personallisesti mitä suurinta 
myötätuntoa? 

Omissa silmissäni siis E. T:n kirje osottaa 
»kirjottajan puolelta erehdystä».   Mutta selvyy- 
 

 
1)   [*ks Steiner 1912:201—202] 

den vuoksi tahdon kajota pariin kohtaan, ettei 
väärinkäsitys jatkuisi. 

E. T. kysyy, miksi en kuusi vuotta aikaisem- 
min ottanut tätä asiaa puheeksi? Eikö silloin 
vaikeus ollut yhtä suuri? Silloinhan pesäero 
Mrs Besantin ja toht. Steinerin välillä esoteri- 
sessa koulussa sai alkunsa. 

Mutta minä kysyn vastaukseksi: mitä hyötyä 
olisi silloin ollut asian puheeksi ottamisesta 
täällä Suomessa, jossa tuskin oli yhtään Stei- 
nerin oppilasta ja tuskin yhtään suomalaista 
Besantin koulussa? Nyt on asian laita vallan 
toinen. Sekä Mrs Besantilla että toht. Stei- 
nerillä on useampia oppilaita suomalaisten teo- 
sofein joukossa. Enkä sittenkään olisi puhunut 
heidän esoterisista kouluistaan, ellei minulta 
nimenomaan olisi kysytty, kuten kirjotukseni 
alussa mainitsin, suoraa neuvoa, kumpaanko 
kouluun oli parempi liittyä. 

Ja on toinenkin syy, miksi ei kuusi vuotta 
sitten ollut tarpeellista ottaa näitä asioita 
puheeksi. Eroavaisuudet Mrs Besantin ja toh- 
tori Steinerin katsantokannoissa eivät silloin 
vielä olleet yhtä silmiinpistävät kuin nykyään. 
Silloin saattoi hyvällä syyllä lohduttaa itseään 
jollain fraasilla, jonka syvempää sisältöä ei 
ymmärtänyt, kuten esim. sillä, että »samat mes- 
tarit ovat molempien takana». Nyt tämä on 
vaikeampi ainakin ajattelevalle teosofille, ellei 
hän kokemuksesta tiedä, millä tavalla mestarit 
»ovat takana». Sillä Mrs Besant ennustaa Kris- 
tuksen toista tulemista läheisessä tulevaisuu- 
dessa ja Rudolf Steiner kieltää jyrkästi, että 
Kristus enää fyysillisesti esiintyisi maan päällä. 
Mutta eikö tämä ole tärkeä teologinen kysy- 
mys? Eikö ole tärkeätä tietää, oliko Kristus 
jumala vai ihminen, ihmiskunnan vapahtaja 
vaiko ihmiskunnan opettaja? Eikö ole tärkeätä 
tietää, onko Kristus a ja o, vai onko hän yksi 
monesta  profetasta? 

Sentähden sanoin totuuden sanan. Niin, totuu- 
den sanan. Eikä minulla muuta »tarkotusta» 
ollut. Vaan ehkeivät kaikki lukijat huoman- 
neet, mitä tuo totuuden sana oli. Koetan siis 
sanoa vielä kerran ja  »selvemmin»? 

Niin viisaat ja kehittyneet kuin »opettajat» 
ovatkin, älkäämme umpimähkään luottako hei- 
dän oppeihinsa. Tärkeistäkin opinkappaleista 
he saattavat olla eri mieltä: puutteelliset ja pie- 
net ovat siis heidänkin tietonsa! Tai jos olette 
lujasti vakuutetut jommankumman erehtymät- 
tömyydestä, muistakaa aina, että teidän uskonne 
ei ole tietoa, ja että teosofiveljenne saattaa 
uskoa toisin kuin te. Muuten ehdottomasti 
tulette tuominneiksi toisen opettajan »vääräksi 
profetaksi». Sillä kuinka kaksi, jotka opetta- 
vat eri tavalla samasta asiasta, voisi kumpikin 
olla sanallisesti oikeassa? Jos toinen on oikeassa, 
on toinen väärässä. Mutta kolmas mahdollisuus 
on  se,  ettei  kumpikaan   ole  oikeassa. 

Ja tämän kolmannen mahdollisuuden nojalla 
tahtoisin sanoa: pysykäämme puolueettomina 
Suomessa. Kunnioittakaamme ja rakastakaam- 
me kaikkia opettajia. Mutta älkäämme sokeasti 
kulkeko kenenkään jäljissä. Olkaamme innok- 
kaita totuuden etsijöitä, mutta älkäämme lan- 
getko uskonkiihkoon. Tyytykäämme siihen hor- 
jumattomaan  tietoon,  että jollei Kristus  synny
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meidän sisässämme, on yhdentekevää, onko 
sillä nimellä mainittu ihminen tai jumala syn- 
tynyt kerran tai useampia kertoja ulkonaisessa 
maailmassa. Mystillinen Kristus on käytännölli- 
nen todellisuus, ja meidän, teosofiamme on pal- 
jasta aivovoimistelua, ellei se johdata meitä sii- 
hen elämään, jota kutsutaan Kristuselämäksi. 
Tyytykäämme myös siihen tietoon, että todelli- 
nen salainen koulu — Mestarein koulu — on 
näkymättömässä maailmassa ja että siihen pääsy 
riippuu kustakin yksilöstä itsestään eikä mis- 
tään opettajasta. Tyytykäämme lopuksi siihen 
tietoon, että »opettajia» on maailmassa paljon, 
ei yksi eikä kaksi, ja että aikaa myöten yhä 
useampia opettajia ilmestyy, jotka kukin omalla 
tavallaan edustavat Mestareita maailmassa. 

Tästä kaikesta iloitkaamme, sillä »Jumalan 
viinimäessä» tarvitaan paljon työmiehiä, ja jos 
minä viime kirjotuksessani käytin »huudahduk- 
sia» semmoisia kuin »kumpi on oikeassa?», 
»rauha on poissa» j.n.e., en niin huudahtanut 
omasta puolestani, vaan niiden puolesta ja teh- 
däkseni aseman selväksi niille, jotka eivät vielä 
ole huomanneet, että rauha on saavutettavissa 
aivan toista tietä pitkin, nim. työskentelyssä 
sen puolesta, minkä ymmärrämme oikeaksi ja 
todeksi, kauniiksi ja hyväksi. 

Nyt kuulen jonkun kysyvän: »eikö toimittaja 
siis suosittele kumpaakaan esoterista koulua, ei 
A. B:n eikä R. S:n?» Päinvastoin. Suosittelen 
molempia ja lohdutan samalla niitä, jotka eivät 
tunne vetovoimaa kumpaankaan. Sen mieles- 
täni  selvästi  lausuin  jo  viime  kirjotuksessani. 

Jos ken tuntee halua pyrkiä Mrs Besantin 
oppilaaksi, hän tehköön niin. Jos ken tuntee, 
että Steiner on luotu hänen opettajakseen, hän 
valitkoon Steinerin. Sen vain soisin, että 
molemmat ymmärtäisivät: ei Besant eikä Stei- 
ner ole kaikkitietävä; he voivat erehtyä, he voi- 
vat olla väärässä. Tämä on parempi ymmär- 
tää, ennenkuin valitsee itselleen opettajan. Sillä 
jos luulee alussa, että oma opettaja on täydelli- 
sesti viisas, ja sitten tavalla tai toisella tulee 
huomanneeksi, ettei niin ole, silloin on sielulli- 
nen haaksirikko lähellä ... sielullinen haaksi- 
rikko tai itsepintainen sokea usko tai ainainen 
epäileväisyys. 

Parempaa neuvoa en voi antaa. Aikaihmisen 
täytyy joka asiassa tuntea oma vastuunalaisuu- 
tensa. Ei hänen pidä tuntea itseänsä sokeasti 
houkutelluksi mihinkään esoteriseen kouluun. 
Hän valitkoon koulunsa itselleen pätevien syit- 
ten nojalla. E. T. soisi, että olisin puhunut 
A. B:n ja R. S:n koulujen eri menettelytavoista. 
Mutta kuinka sitä olisin voinut tässä yhteydessä 
tehdä? Eivätkö menettelytavat juuri ole salai- 
sia? Jos minä niitä tuntisin ja julkisesti niistä 
puhuisin, loukkaisin periaatetta, jonka nojalla 
ne ovat esoterisia ja salaisia. 

* 
Nyt siirryn toiseen kirjeeseen. Eräs Seu- 

ramme jäsen, joka oli mukana kesäkursseilla 
Karjalassa, kirjottaa seuraavasti: 

Herra Ylisihteeri! Noin parisen viikkoa ennen 
heinä—elokuun Tietäjän ilmestymistä juttelin 
muutamana   heinäkuun  iltana  ystäväni  kanssa 
 

teosofiasta. Meillä oli ollut hiljan ihana karma. 
Olimme saaneet ottaa osaa kesäkursseihin. Että 
sinne olimme joutuneet, siinä tunsimme sel- 
västi salaista johtoa. Sydän täyttyi ilolla. Vih- 
doinkin oli löytynyt tie, joka totuuden luoksi 
vie.  Vihdoinkin alkoi elämän arvotus selvitä . . . 

Tunsimme kiitollisuutta niitä kohtaan, jotka 
meitä olivat polulle opastaneet. Mutta samalla 
tunsimme myöskin velvollisuuden tunnon 
heräävän. Tajusimme, ettei meillä ollut oikeutta 
jäädä tähän. Meidänkin on jotain tehtävä, jotta 
yhä useammille selvenisi uusi valo, että monien 
elämänkuorma keveneisi. 

Mutta mitä? 
Kulki siitä montakin kuvaa ohi: Joukoille 

puhumisen mahdollisuutta ei näyttänyt olevan, 
sillä ilmentämislahjaa ei ollut. Entäpä kirjalli- 
sesti? Lehtiin esimerkiksi. Se voisi mennä ehkä 
— jos antaisivat tilaa.   Ehkäpä antavat... 

Mutta on toinenkin tie, muudan mahdollisuus, 
jossa me kaikki — Teosofisen Seuran kuusi- 
sataa jäsentä — voisimme yhdessä ponnistaa. 
Tässä tapauksessa — vaikka meiltä puuttuisikin 
puheen ja laulun lahjat, vaikka emme olisikaan 
kirjailijoita  tai  muita   henkisen  työn  tekijöitä 
— voisimme jokainen jotain tehdä. 

Me voisimme auttaa teosofista työtä rahalli- 
sesti! 

Kun tämä oli minulle selvinnyt, sanoin ystä- 
välleni: 

— Kuulepas. Meidän Seuramme jäsenten 
tulisi ensi työkseen vapauttaa päämajamme 
veloista. Luulisin, että jos kukin maksaisimme 
tai hankkisimme esim. 40 mk., niin olisi pää- 
maja velaton.   Olisin tähän valmis. 

— Olisin minäkin, yhtyi ystäväni. 
Asia jäi siihen. 
Mutta sitten saapui Tietäjä, jossa Te, hra Yli- 

sihteeri, kesäkurssien johdosta tuotte esille tuon 
suuren ajatuksen: t e o s o f i n e n  k a n s a n -  
o p i s t o  S u o m e e n ! 1 )  Se oli kuin sähkö- 
täräys minulle. Niin se pitää olla, ajattelin, ihan 
niin. Sellaisen kansanopiston me tänne tarvit- 
semme. 

Olen ollut talvikauden kansanopistossa ja 
tunnustan, että sain sieltä paljon. Mitenkä pal- 
jon voisikaan sitten kansanopisto, jossa koko 
opetus käy teosofisessa hengessä, antaa Suomen 
nuorisolle! 

Ohjelma, johon viittaatte, osottaa, että tämä 
kansanopisto tulisi vasta tosiaankin kouluksi 
elämää varten. Olin ihastunut Teidän kansan- 
opisto-ajatukseenne ja hartaimmin toivon, että 
meillä sellainen kerran on. Ja me saamme sen, 
jos vaan tahdomme. Miks’emme tahtoisi hyvää? 

Teidän vetoumuksenne Suomen rikkaisiin 
teosofeihin on aivan oikeutettu. En tiedä, onko 
meillä sellaisia. Mutta sen tiedän, että toimeen- 
tulevia on. Ja ken kerran toimeen tulee, niin 
sehän on jo rikaskin. Kun vaan veljesrakkaus 
herää, niin jopa yksi ja toinen voi lohkaista 
jotain työstänsä teosofialle. Eipä se omaisuus, 
joka meillä sattuu olemaan joko tavaran tai 
työkyvyn muodossa, meidän yksin olekaan. Se 
on annettu meille auttaaksemme ja tehdäk- 
semme hyvää. 

 
1)   [*ks kesäkurssit    1912:251—252] 
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Vaikutelma, jonka Tietäjästä sain, ei ole sit- 
temmin hävinnyt. Se on elänyt ja sen tulee 
elää siksi kunnes aate toteutuu. Ja sitä on läh- 
dettävä  tarmokkaasti  toteuttamaan. 

Kun tästä asiasta — päämajan velkojen mak- 
samisesta ja teosofisen kansanopiston pystyyn- 
panosta — oli äskettäin puhetta eräässä muussa 
yhteydessä, niin huomautettiin, että kyllä siitä 
pitäisi kirjottaman myöskin Tietäjään. Sen 
vuoksi siis nämä rivit. 

Te, hra Ylisihteeri, olette antanut viittauksen. 
Meidän Teosofisen Seuran jäsenten on sen joh- 
dosta käytävä työhön ja työhön joka ainoan. 
Ensimäinen tehtävämme on vapauttaa jo mai- 
nittu päämajamme veloista. Ja sitten tulee se 
toinen: teosofisen kansanopiston aikaansaami- 
nen. 
Ensimäisen työn suorittamiseksi rohkenen 
tehdä sen ehdotuksen, että päämajasta lähetet- 
täisiin Seuran jokaiselle jäsenelle lista, joka 
tulisi palauttaa vissin ajan kuluessa — esim. 
vuoden loppuun mennessä — ja sen mukana 
v ä h i n t ä ä n  40 mk. r a h a a .  Näin kokoon- 
saaduilla rahoilla maksettaisiin velat. Kuinka 
kukin jäsen saisi rahat kokoon, olisi jokaisen 
itsensä keksittävä. — — —. 
 

Kaunis kirje, luottavainen kirje, teosofinen 
kirje. Semmoisista pidän. Silloin tällöin tulee 
senkaltaisia kirjeitä. Ne ovat kuin lähettejä 
jumalallisesta maailmasta ja virkistävät ja vah- 
vistavat väsähtävää pyhiinvaeltajaa. Jokainen 
ihminen, joka tekee vastuunalaista henkistä 
työtä, joutuu välistä sielulliseen pimeyteen. Sil- 
loin hän kysyy itseltään: »onko työni hyödyksi 
maailmassa? Onko se iloksi kellekään?. Ei 
kukaan jaksa olla siksi itserakas, että hän aina 
»uskoisi itseensä». Tietysti hän uskoo totuu- 
teen, mutta työtä totuuden puolesta hän joskus 
saattaa epäillä. »Eiväthän ihmiset välitä 
totuudesta», sanoo hän itselleen. »Ihmiset kai- 
paavat aivan toisia asioita — kuka mitäkin. 
Naurettavaa on puhua heille totuudesta.» Ja hän 
vaeltaa tämmöisessä epäilyksen yössä, kunnes 
jotakin maailmassa tapahtuu, joka osottaa, että 
ihmiset sittenkin kaipaavat ja tarvitsevat hänen- 
kin työtään totuuden puolesta. Semmoinen 
tapahtuma voi olla vaikkapa kirjeen saanti. 

Kerrotaanhan Buddhastakin, että kun hän oli 
herännyt kaikkitietoon boodhipuun alla, hän 
kauan epäröi mennä maailmaan ihmisille saar- 
naamaan. »Ihmiset elävät sangsaaran harhoissa 
eivätkä tahdo niistä vapautua. Eivät he ikävöi 
neljää jaloa totuutta. Eivät he huoli kuulla 
jalosta kahdeksankertaisesta tiestä. Ei nirvaana 
ole heidän pyrkimyksensä päämäärä.» Näin 
suuri Buddha puheli itsekseen, arvellen vii- 
saammaksi olla ihmisiä häiritsemättä, eikä 
muuttanut mieltään, ennenkuin Iishvara itse — 
aurinkokunnan Logos — lähestyi häntä ja 
rukoili häntä menemään ulos maailmaan. 
»Tiedä, oi viisas Buddha, että vaikka ihmiset 
yleensä ovat haluttomia ja laiskoja, on siellä 
täällä sielu, joka janoo elämän vettä ja odottaa 
sinun tuloasi. Siksi älä epäröi, vaan lähde 
ihmisten kesken ja julista sanoma neljästä 
totuudesta.» Näin puhui itse jumala, ja kun 
jumala puhui, kuinka Buddha olisi voinut häntä 
 

vastustaa? Hän tunsi inspiratsionin nousevan 
hengessään ja lähti sauva kädessä vaeltamaan 
ihmisten teitä. 

Aina kun uskomme heikkenee ja alakuloisina 
katselemme kylmää maailmaa, täytyy jumalan 
tällä tavoin lähestyä meitä ja kolkuttaa sydä- 
memme ovelle. Ja ihmeellinen jumala on, sillä 
aina hän tulee ja voittaa sydämemme uudes- 
taan. Ja hänen tulonsa tapahtuu usein näky- 
väisessä muodossa, esim. kirjeen tai ihmisen 
rohkaisevissa sanoissa. 

Iloisilla ja rohkeilla haaveilla täyttyi mieleni, 
kun luin — — — :n yllä olevan kirjeen:  »Voisiko 
olla mahdollista», ajattelin, »että meidän teoso- 
fimme täällä Suomessa tuntisivat niin suurta 
luottamusta minua kohtaan? Voisiko olla mah- 
dollista, että he niin tuntuvalla tavalla tahtoi- 
sivat auttaa eteenpäin minun työtäni?» Ja 
vaikka ymmärrykseni kuiskasi korvaani, ettei 
se ollut mahdollista, olin sydämessäni sanomat- 
toman kiitollinen hänelle, jonka mieleen tuuma 
oli juolahtanut, ja olin valmis toistamaan Ter- 
tullianuksen sanat c r e d o ,  quia a b s u r -  
dum, — uskon, sentähden että se on järje- 
töntä. 

Olenhan elämäni taipaleella tehnyt monen- 
laisia kokemuksia. Ja monet kokemukset, joita 
toiset ovat tehneet, ennenkuin ovat teosofeiksi 
tulleet, on minun täytynyt tehdä teosofina. 
Astuinhan teosofiaan melkein suoraan lapsuu- 
teni maailmasta. Sielullinen neitsyeellisyys, 
lapsellinen luottavaisuus oli minulla koskemat- 
tomana, kun teosofiksi tulin. Vasta silloin alkoi- 
vat minulla varsinaiset elämäntaistelut. joten 
en osannut tuoda mukanani teosofian palveluk- 
seen sitä kokemusta, joka aika-ihmisellä on. 
Sentähden ehkeivät kokemukseni olekaan muo- 
dostuneet aivan samanlaisiksi kuin ihmisten 
yleensä. Ne jotka kesällä kuulivat minun ker- 
tovan muistoja elämästäni, saattoivat ehkä huo- 
mata  tämän.1) 

Muuan katkera kokemus, joka usein elämäs- 
säni on uudistunut, on johtunut siitä, että olen 
liiaksi luottanut ja uskonut ihmisiin. Tietysti 
tuo uskoni on myös hankkinut minulle elä- 
mäni ihanimmat kokemukset, mutta samasta 
maljasta olen saanut juoda katkerata myrkkyä- 
kin. En kuitenkaan ole sitä uskoa sielustani 
tappanut, vaan olen surrut, jos synkkinä het- 
kinä se on sielustani häipynyt. Siinä uskossa 
näen nim. teosofisen hengen. Olla teosofi on 
minusta samaa kuin tehdä työtä epäitsekkäässä 
hengessä, ilman personallisia tarkoitusperiä. 
Teosofi on rehellinen ja vilpitön ihminen, joka 
kykynsä mukaan koettaa palvella ihmiskuntaa. 
Ei hän ole personallisesti täydellinen; omat 
personalliset puutteellisuutensa on hänellä. 
Personallisesti täydellinen olento olisikin 
minusta epäiltävä. Mutta hänessä on inhimilli- 
nen minä herännyt ja se merkitsee, että hän 
ei ole enää itsekkäitä tarkotusperiä tavotteleva 
olento; hän tahtoo palvella totuutta, hän tah- 
too rakastaa ihmisiä. Ja kun hän itse on ihmi- 
nen, hän uskoo ihmiseen toisessa. Ja siinä 
uskossa hän välistä pettyy.    Hän pettyy  joko 
 

 1) [*P. E:n teosofisia muistelmia 1915—1916 
Tietäjässä] 
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ihmisen suhteen toisessa taikka sillä tavalla, 
että huomaa toisten epäilevän hänen tarkotuk- 
siaan. 

Tämä jälkimäinen kokemus on varsin kat- 
kera. Omasta elämästäni tiedän, että ihmisten 
on helpompi uskoa haaveita kuin tosiasioita. 
Itsestäni esim. olen huomannut monen uskovan 
kaikenlaista olematonta hyvää: että esim. olen 
personallisesti täydellinen ja mallikelpoinen ja 
ties kuinka lähellä Mestarin arvoastetta. Mutta 
jos on tullut kysymys aivan luonnollisista teo- 
sofisista edellytyksistä — siitä esim. että elämäni 
sisältö ja vaikutin on epäitsekästä laatua, — 
silloin olen huomannut monen aivankuin siveel- 
lisesti loukkaantuvan paljaasta semmoisesta 
olettamuksesta. En malta olla mainitsematta 
pari  esimerkkiä. 

Kun v. 1908 otin Teosofisen Kustannus- 
liikkeen hoitaakseni ja huolehtiakseni siitä kuin 
omastani ainakin, syytettiin minua eräiltä 
tahoilta ties minkälaisesta ahneudesta ja rahan- 
himosta. »Ervast tahtoo liikkeen avulla mak- 
saa velkansa ja tulla rikkaaksi. Kyllä hän on 
niin viisas, että hän ymmärtää liikkeen tulevan 
kannattamaan, vaikka se nyt on velallinen.» 
Jopa sain kuulla, että minulla oli »25,000 van- 
hoja lukuvelkoja». 

Tosiasia oli, ettei minulla ollut penniäkään 
velkaa ja että sain kovasti otella itseni kanssa, 
ennenkuin siihen määrään saatoin muuttaa enti- 
sen elämän järjestykseni, että sekaannuin talou- 
dellisiin ja ulkonaisiin asioihin. Tuskin sitten- 
kään olisin sitä tehnyt, ellei sisäiseltä taholta 
olisi inspiroitu ja käsketty: »pelasta kustannus- 
liike ja aseta se hyvälle pohjalle.» 
~~ V:sta 1907 lähtien olen ollut Suomen Teosofi- 
sen Seuran ylisihteerinä. Monta kertaa olen 
tällä ajalla tullut huomaamaan, että jotkut epäi- 
levät minua kunnianhimosta ja vallanhalusta. 
Eräässä vuosikokouksessa nimenomaan näytet- 
tiin minulle, että olin toiminut itsevaltaisesti ja 
suorastaan Seuramme sääntöjä vastaan. »Näkee- 
hän sen Ervastin käytöksestäkin, että hän on 
vallanhimoinen: hermostuu, jos vähänkin moiti- 
taan.» 

Tosiasia on, etten lainkaan omasta halustani 
ole tullut »ylisihteeriksi». Ennen kuin Seu- 
ramme perustettiin, koetin voitavani parin hen- 
kilön suhteen, että jompikumpi heistä suostuisi 
sitä virkaa vastaanottamaan ja lupasin olla 
heille avuliaana kielellisissä y.m. suhteissa. He 
eivät suostuneet. Itseäni pidin monesta syystä 
aivan sopimattomana julkiseksi edustajaksi 
enkä olisi ryhtynyt virkaan, ellei sisästäpäin 
olisi inspiroitu ja käsketty: »ole paikalla, kun- 
nes soveliaampi ilmaantuu.» Muuten olen loh: 
dutuksekseni huomannut, että esim. Saksan 
ylisihteeriä, toht. Steineriä, Saksan T\ S:n viime 
vuosikokouksessa niinikään syytettiin seuran 
sääntöjen laiminlyömisestä; jopa uhattiin oikeu- 
denkäynnillä. 

Ja vielä esimerkki. Kun v. 1910 ryhdyin 
tähän meidän päämajahankkeeseen, uskoin 
kaikkien teosofein suuresti ilostuvan, että saa- 
taisiin työllemme kauan toivottu keskus, josta 
aatteet leviäisivät. Sen sijaan huomasin jo heti 
seuraavassa vuosikokouksessa, että monet ystä- 
 

vät kerrassaan paheksuivat, että olimme käyt- 
täneet nimitystä »päämaja» hankkeesta, joka ei 
virallisesti ollut Seuran alkuunpanema, ja kiel- 
sivät Seuralla olevan mitään tekemistä »herra 
Ervastin yksityisten huvilahommien kanssa». 
Ja omavaltaisesta menettelystä minua moitit- 
tiin, vaikkei ollut aikomuksenikaan saattaa Seu- 
raa minkäänlaiseen esim. rahalliseen vastuun- 
alaisuuteen hommastani.  

Päinvastoin oli tosiasia, että olisin pitänyt 
mielettömänä omalla vastuullani ryhtyä köy- 
hänä miehenä näin suureen taloudelliseen yri- 
tykseen, ellen tässä tapauksessa niinkuin edelli- 
sissä olisi saanut inspiratsionia ja käskyä sisäl- 
täpäin: »valmista työlle keskus ja työntekijöille 
koti.» Silloin luotin siihen, että asia tulee 
menestymään. 

Ja tosiaan! Vaikka kaikista tässä mainitse- 
mistani tehtävistä minulla on ollut paljon työtä 
ja vaivaa, ovat kaikki samalla tuoneet minulle 
suurta iloa ja uskoa. Kustannusliikkeen kanssa’ 
sain käsiini Tietäjän, joka luonnollisesti on 
omani ja joka ennen »ei kannattanut», niin että 
minulle olisi voitu maksaa palkka työstäni, 
mutta joka nyt on hyvällä pohjalla. Teosofisen 
Seuran ylisihteerinä olen saanut osakseni niin 
paljon rakkauden osotuksia Seuran jäsenten 
puolelta, että tosiaan olen ollut tilaisuudessa 
näkemään, mitä kauniita hedelmiä teosofinen 
työ on kantanut. Ja lopuksi olen toden teolla 
tästä »päämajasta» saanut kodin — kodin itsel- 
leni ja niille ystävilleni, joiden seurassa elämi- 
nen  on minulle mieluista. 

Jos siis kysytään, mitä vastaan tuohon — — — :n 
kirjeessä esitettyyn ehdotukseen, en osaa sanoa 
mitään. Olen vain kiitollinen. »Päämajamme» 
ei ole Seuran oma eikä virallisesti voine siksi 
tullakaan vielä. Se on toistaiseksi »yksityis- 
omaisuuttani». Ja koska sen todellinen tarko- 
tus aikaa myöten näkyy selvenevän yhä parem- 
min sekä minulle että toisille, lienee paras 
asiain nykyinen tila. Kaikki avustus ulkoapäin 
on niin muodoin tavallaan apua minulle perso- 
nallisesti ja lähtee suorastaan luottamuksesta 
minuun ja työhöni. En siis mitenkään tahdo 
enkä saata kehottaa ketään auttamaan minua, 
vaan uskon lujasti omiin voimiini ja hyvään 
onneeni. 

Ja    ovathan    sitäpaitsi    monet    muistamalla 
»Maakassaa»  (kuten aina näkyy »Tien varrelta» 
otsikon    alla)    olleet   minulle    avuliaita    »pää- 
majamme» kuntoon saattamisessa ja sen velko 
jen pikku lyhentämisessä. 

1912:403—414, 
Kys. Jos teosofia on se, joka voi opastaa 

ihmisen ehdottomaan, täydelliseen viisauteen ja 
hyvän saantiin Jumalasta, kuten sanotaan, niin 
onko silloin tarpeellista uuden suuren opettajan 
tuleminen? Poikkeeko hänen oppinsa täkäläi- 
sen teosofian kannasta vai miksi hänen tarvit- 
see  tulla?   Eikö teosofia   oppitieksi riitäkään? 

Vast. Jos yksi tai useampia opettajia ilmes- 
tyy maailmaan, he tietysti opettavat teosofiaa 
s.o. että ja millä tavalla ihminen voi päästä 
Jumalan tuntoon. Teosofia sinään kyllä »riit- 
tää» oppaaksi, mutta suurten eläväin tietäjäin 
läsnäolo ihmisten keskuudessa vaikuttaa herat-
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tävämmin ja innostavammin ihmisiin kuin pal- 
jas painettu sana.   1912:493—494, 

Molemmat olivat suuria sieluja, kansansa 
vihittyjä opettajia,   ks Kristus 1913:5—6, 

Kys. Erään kerran esitettiin Tietäjässä Jee- 
suksen muotokuva ynnä nimitys, että hän on 
uusi opettaja. Sittemmin on Tietäjässä sanottu, 
että Alcyone tulisi olemaan tuo suuri opettaja. 
Nämä asiat menevät mielestäni ristiin. Pyytäi- 
sin kysyä, kumpiko heistä tulee se olemaan. 

Vast. Kysymyksessä on pari erehdystä. Tie- 
täjässä ei ole koskaan ollut Jeesuksen muoto- 
kuvaa. Tietäjän Joululehdessä v. 1909 oli jäl- 
jennös Schmiechenin maalaamasta Kristus- 
päästä, joka muistuttaa Boodhisattvaa. Tietä- 
jässä ei ole ainakaan toimituksen puolelta väi- 
tetty, että Alcyone tulisi olemaan tuo uusi suuri 
opettaja, vaikka on mainittu, että monet I. T. J:n 
jäsenet niin uskovat. Varmasti tulee esiinty- 
mään paljon opettajia maailmassa ja niistä joku 
on korkein. Uskokaamme että hän on Boodhi- 
sattva (Kristus). Hän silloin ei esiinny omassa 
nykyisessä ruumiissaan, vaan käyttää jonkun 
opetuslapsen ruumista, olkoon tuo opetuslapsi 
sitten Alcyone tai joku muu.   1913:161, 

Uusia opettajia ja havaintoja esiintyy ks 
ennustus   1913:263, 

Puoli miljoonaa salatieteellistä cpettajavirkaa 
varten,   ks salatiede  1913:264, 

Silloin kun opettajat ovat aivan kuin eri koh- 
dassa ympyrän kehällä, jonka kaikki säteet 
kyllä yhtyvät keskuksessa, mutta ovat ääri- 
päässään kaukana toisistaan, niin on tavallinen 
ilmiö, että nämä tietäjät esiintyessään kokoovat 
ympärilleen opetuslapsia ja kulkevat omien 
säteittensä suuntaa sekä kenties sotivat niitä 
vastaan, jotka kulkevat muita säteitä pitkin. 
ks teosofia art Yleiseuroppalainen 1913:290—292, 

H. P. B. — teos. liikkeen alkuunpanija ja 
ensimäinen opettaja ks H. P. B: Salainen O 
suomeksi 1914:51, 

Kys. Luoko opettaja itselleen pahaa karmaa, 
kun hänen täytyy rangaista oppilaitaan, vieläpä 
kiivastuakin voidakseen saada järjestystä pysy- 
mään luokallaan? Jos, — niin onko oikein jät- 
tää opetustoimi, josta hän muuten pitää, ja etsiä 
muuta tointa? 

Vast. En tahdo vastata kysymykseen suo- 
rasti, vaan vastaan näin: hyvä opettaja, joka 
työtään rakastaa, sanokoon jumalalleen: »minä 
teen parastani. Rankaisen ja kiivastun, kun en 
muuta neuvoa tiedä. Tulkoot seuraukset pääl- 
leni.»   1915:41, 

ks Mysteriot I  1916:64—67, 
astralinen opettaja ei voi opettaa mitään 

uutta,   ks Mysteriot II 1916:113—115, 
ks Dunlop, D. N. 1916:195—196, 
J. R. H. on uusi mutta huomattava tulokas 

teosofisten kirjailijoittemme joukkoon — eikä 
ainoastaan kirjailijöitten, vaan opettajien. ks 
J. R. H: Sisäisen Opettajan seurassa 1916:383, 

ks Mestari  1917:50, 
uuden opettajan tulosta ks I. T. J. 1917:104 

—105, 
jokainen seurakunta huolehtien omista opet- 

tajistaan,   ks Unelma  1917:151—152, 

Kokemus on suuri opettaja, mutta kokemus 
ei voisi mitään opettaa, ellei ihmisen järki 
ottaisi opetuksia vastaan, omaksuisi ja sulattaisi 
niitä, ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917:443— 
446, 

Kärsimys näyttää olevan sille [*maailmalle] 
suurempi opettaja kuin onni ja menestys, ks 
Suomi   1918:70—71, 

A. B. — — — okkultisena opettajana ks sota 
1920:197—199, 

erilaisia opettajia seuraajineen ks R. R. 1920: 
241—247, 

joku muu paras ja pätevin teosofinen opet- 
taja — — — Emmekö koskaan jaksa ymmär- 
tää, että olkoon »opettajia» vaikka sadottain, 
Elämä on yksi ja Elämän Suuri Koulu niin- 
ikään? ks teosofia 1921:262, 

ks salatiede 1921:324, 
samoin kuin Valkoisessa Veljeskunnassa on 

monta Mestaria, niin täytyy olla monta opetta- 
jaa    ulkonaisellakin    ihmiskunnalla?    —  —  — 
päteviä okkultisia opettajia — — — onko joku 
opettaja nimensä arvoinen. — — — Meidän on 
tunnettava heidät hedelmistään; loogillisista ja 
epäitsekkäistä opetuksistaan, siitä myötätun- 
nosta,   rakkaudesta  ja  luottamuksesta,   jota  he 
herättävät. — — —  kaikki muut opettajat   ks 
teosofia art T. S:n tehtävä 1921:330—334, 

Vihitty opettaja on ensimäisenä pannut jokai- 
sen okkultisen liikkeen alulle, ks R-R 1921:389 
—396, 

ks   salatiede   1921:454—456, 
mutta määrättyjen oppien opettajina he ovat 

velvolliset seisomaan sanojensa takana — — — 
on opettajien karma alistua arvosteluumme tai 
vastata siihen ja ks mestari 1923:207—208, 

K. H.  on opettaja,  ks  Mestarikirjeet   1924:45, 
ks  kansanopisto  1924:204—205, 
Henkiset seurat ja yhtymät ovat opettajina 

elämän koulussa, ks R-R 1924:328, 
Kristus kun muka oli vain »vapahtaja» eikä 

»opettaja»   ks   joulu   1924:363—364, 
Suomi — se on s w a m i, joka merkitsee 

herra, opettaja (opetuslapsi), rabbi, ks India 
1924:367, 

kehenkä inhimilliseen opettajaan silloin luo- 
tan? — — — Voihan luotettava opettaja opet- 
taa semmoista, jota en käsitä. Silloin ei minun 
tule sokeasti uskoa, vaan jättää asia sikseen, 
kunnes se mahdollisesti selvenee. — — — kysy- 
mys opettajien luotettavuudesta muuttuu ks 
auktoriteetti 1925:  146—151, 

ks  Steiner   1925:154—156, 
on ylen tärkeätä, että olisi valistuneita ja 

päteviä »opettajia», s.o. aikuisia ihmisiä, jotka 
ks looshityo  1925:260—265, 

arvostella opettajiensa lausuntoja — — — 
elävän opettajan seuraajat ks teosofia 1926:9—10, 

ks R-R 1926:71, 
ks  lootuskoulut  1926:134—135, 
ks looshityo  1926:247—250, 
Tämä tuskin käy päinsä ilman opettajan joh- 

toa ks selvänäköisyys    1927:39, 
Kaikki yksilölliset mestarit ovat opettajia 

ensin oman sielunsa maailmalle, sitten ympä- 
röivälle maailmalle, mutta ks maailmanopettaja 
1927:329, 
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Opettajatkin ehtivät kuolla pois, ennenkuin 
uudet ihmiset valmistuvat! ks politiikka 1929: 
52—53, 

Ei hän [*Jeesus] muuten olisi ollut ihmisten 
opettaja,   ks politiikka  1929:94—95, 

Krishnamurti — — — mitään opettajaa en 
voi hänessä nähdä, ennenkuin ks Kristus 1929: 
138—141, 

Ruusu-Risti-henkeen tekee työtä se, joka 
koettaa levittää valoa maailmaan, esim. opet- 
taja, joka jakaa todellista tietoa ja kieltäytyy 
opettamasta sellaista, mikä ei ole totta tai mikä 
on  epävarmaa,   ks  jättiläinen  1929:146—147, 

Raha on ankara opettaja, ks raha  1929:319, 
Kokemuksen koulu on meidän suuri opetta- 

jamme, mutta — — — voimme ottaa oppia tois- 
temmekin kokemuksista, ks magia  1929:440, 

Mutta länsimailla ei ole opettajaa — — — 
On aivan kuin sattuma, jos joku löytää Uudesta 
Testamentista Kristuksen elävänä ihmisenä ja 
opettajana! ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:128 
—129, 

Jeesus Natsarealainen tuli jo valmistavalla 
tiellä opettajaksemme, ks Paavali 1932:204—207, 

»Kunpa minäkin saisin Opettajan itselleni!» 
Opettajat odottavat. — Meidän on oltava lap- 
sia, yhtä puhtaita, muutoin ei Opettaja voi 
meitä lähestyä,   ks lapsi 1933:177, 

Tähän ovat kaikki suuret opettajat aina vii- 
tanneet, ks Paavali 1934:181—182. 

Opettajainpiiri 
ks Marjatan rengas  1914:311, 
Suomen t e o s o f i s t e n  o p e t t a j a i n  

l i i t t o   piti kokouksensa  — — — 1915:310—311, 
ks Marjatanrengas  1918:91, 
Teosofinen opettajain veljistö — — — Lon- 

toossa 1919:31—32, 
Marjattarenkaan yhteydessä opettajien liitto 

ks kasvatus 1919:32. 
Opetuslapsi   -us,  oppilas 
Jesus avasi opetuslastensa ymmärryksen ks 

raamattu 1906:89, 
ks juurirodut 1906:90, Venus 1906:141—142, 
O p e t u s l a p s e n a - o l o .  Theosophical Re- 

view’n heinäkuun vihossa on huomattava kir- 
jotus Annie Besantilta. Kirjotuksen nimi on 
»Discipleship» (Opetuslapsena-olo) ja on suun- 
nattuna sitä sydämetöntä väärinkäytöstä vas- 
taan joka valitettavasti eräitten luonteiden puo- 
lelta tulee niiden teosofisten selontekojen 
osaksi, jotka kuvaavat meille täydellisen ope- 
tuslapsen ominaisuuksia ja pyhyyden tien vaati- 
muksia. Sen sijaan, että kaikki iloitsisimme 
siitä suurenmoisesta tulevaisuudesta, joka var- 
masti tulee jokaisen — heikoimmankin — ihmi- 
sen osaksi, käyttävät muutamat meistä noita 
ilmotuksia jonkinmoisena kritiikin nuijana, 
jolla tavottelevat lyödäkseen niitä veljiään, 
jotka yrittävät kulkea opetuslapsen kapeata 
polkua. »Semmoisen pitäisi opetuslapsen olla 
— ja kas mimmoinen sinä olet! Mikä opetus- 
lapsi sinä olet? Petturi olet ja kavaltaja.» Tällä 
tavalla on ennen muita kritiseerattu H. P. Bla- 
vatskya. »Hän tupakoitsi, hän kiroili, hän suut- 
tui ja vihastui — mikä opetuslapsi hän oli, mikä 
vihitty  hän oli?»    Niin sanotaan  ja tuomitaan 
 

häntä saman mittakaavan mukaan kuin joka- 
päiväisiä ihmisiä. Totta on, että jos jokapäiväi- 
nen nainen tupakoitsee, kiroilee ja suuttuu, ei 
hän tosiaan ole miellyttävä olento; mutta jos 
näiden heikkouksien vastapainona on monta 
hyvää puolta, saattaa jokapäiväinenkin ihmi- 
nen niistä huolimatta olla rakastettava olento. 
Mitä sitten on sanottava ihmisestä semmoisesta 
kuin H. P. Blavatskysta, jolla oli jättiläistyö 
suoritettavana maailman hyväksi, joka tarvitsi 
kaikki henkiset voimansa sotaan niitä näky- 
mättömiä vihollisia vastaan, jotka koettavat 
estää teosofista työtä, ja jolle siis ulkonainen 
suuttuminen välistä saattoi olla välttämätön 
hetkellinen helpotus ylen rasitetulle hermos- 
tolle? Kun semmoista ihmistä arvostellaan ja 
tuomitaan, lankeaa tuomio itse asiassa takaisin 
arvostelijan päälle. Tietysti ihanne on yksi ja 
ihanne on se, jota kohden meidän tulee pyrkiä 
ja jota kohti jokainen opetuslapsi pyrkii, mutta 
se, että olemme opetuslapsia ja pyrimme ihan- 
netta kohti, ei vielä merkitse, että olemme sen 
saavuttaneet. Ihminen voi olla opetuslapsi ja 
suurikin opetuslapsi, vaikka hänellä vielä voi 
olla suuria inhimillisiä heikkouksia. Hänen ope- 
tuslapsiutensa ei ole noissa heikkouksissa, vaan 
hänen suuruudessaan. Ei auringon palvelija 
palvele aurinkoa sentähden, että auringossa on 
pilkkuja, vaan sentähden, että loisto on niin 
mahtava, ettei pilkkuja näy. Niin meidänkin 
pitää rakastaa opetuslapsia ja vihittyjä heidän 
suuruutensa takia, ei tuomita heitä heidän heik- 
kouksiensa tähden. Parempi oppia hyvästä kuin 
vihassa  kääntyä  pois pahasta.    1906:181—182, 

Tietäkää, että sama on laita kaikkien opetus- 
lasten. Kaikki he ponnistavat, pyrkivät ja lan- 
keevat.    ks  heikkous   1906:204, 

valitsivat   opetuslapsia   ja   lähettivät    heidät 
— — — Näitä opetuslapsia oli H. P. B. ks P. E. 
VII  art T.  S:n  suom.l906:251—255, 

ks H. S. O.    1907:54, 
opetuslapsen uraksi ks Kaita tie  1907:60—61, 
H. P. B. ei ollut ainoa opetuslapsi, ks Kristitty 

pappi 1907:76—77, 
Menkää ja tehkää kaikki kansat minun ope- 

tuslapsikseni  ks  Markus   1907:139—140, 
ks tuomio 1907:140, 
Jeesuksen oli tapana opettaa varsinaisia 

opetuslapsiaan salassa, antamalla heille esote- 
risia opetusta,   ks maailmanloppu  1907:183, 

Se Jeesuksen opetuslapsi, joka on astunut 
kautta vihkimyksen porttien, saa nähdä Her- 
ransa ja Mestarinsa kasvoista kasvoihin ks 
A. B.  1907:239—241, 

Joogit ja Mestarien opetuslapset kulkevat sitä 
vastoin toisenlaista tietä, ks fakiiri    1908:123, 

mestarin ja opetuslapsen välisessä suhteessa, 
ks kehitys  1908:312, 

Sentähden Jeesuksen ja mestarein opetus- 
lapset vapautuvat huolista, ks Uusi elämä 1908: 
324, 

Tavalliset ihmiset ja opetuslapsetkin ovat 
sidotut tähän maailmaan, kunnes he ovat oppi- 
neet sen läksyn, joka tällä maalla on opetetta- 
vana, ks karma art Mitä on karma 1908:334—337, 

tulkaa silloin kaikessa hiljaisuudessa Jeesuk- 
sen opetuslapseksi ks esoterismi 1909:4,
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ken tahtoo opetuslapseksi, lukekoon Zanonin. 
ks kirjallisuus 1909:44—45, 

Sentähden hän onkin koonnut ympärilleen 
taajan oppilasjoukon, joka seuraa häntä mat- 
koillaan, ks Steiner 1910:83—84, 

vihityitä opetuslapsia on siellä täällä maail- 
massa, ks mestari 1910:127, 

ks maailmanloppu   1910:133, 
ks viisi leipää 1910:173, 
H. P. B:n likeinen opetuslapsi ja ystävä, ks 

Wachtmeister,  C.  1910:368—369, 
pyrkivät Kristuksen välittömiksi opetuslap- 

siksi ks Tolstoi 1910:400, 
Kenelle nim. Jeesus antoi nuo käskyt? Ope- 

tuslapsilleen. — — — Opetuslapsille lausut- 
tuina ne eivät ole epäkäytännöllisiä eivätkä 
haaveellisia. Jokainen Jeesuksen todellinen 
opetuslapsi samaten kuin jokainen opetuslapsi, 
olkoon hänen mestarinsa kuka suuri viisas 
tahansa, on aina pyrkinyt hillitsemään itsensä, 
vihansa, himonsa, kielensä, ruumiinsa liikkeitä 
ja sydäntään,   ks raamattu  1911:18—20, 

Se on Mestarin rakkaus opetuslapsiinsa. 
— — — Muhammedin avioliitto on symbolina 
sangen lähellä perikuvaa: Mestarin suhdetta 
opetuslapsiin. Kaikilla suurilla mestareilla on 
ollut opetuslapsia, enimmäkseen miehiä, mutta 
myös naisia. Jeesuksella oli monta opetuslasta, 
Buddhalla samoin, ja aina heistä sanotaan, että 
he rakastivat opetuslapsiaan. — — — Kun Mes- 
tari rakastaa opetuslapsiaan, niin hänen rakkau- 
tensa käy yli kaiken ymmärryksen. — — — 
minkä   opetuslapsi   ajattelee,    se   on   Mestarin 
sydämessä, — — — sentähden Mestarit panevat 
ehtoja sille, joka pyrkii opetuslapseksi, ettei 
hän tulisi liian heikkona ja itsekkäänä, liian 
vähän kokeneena heidän sydämeensä, ks Rak- 
kauden salaisuus  1911:216—219, 

ks Kristus 1911:288—289, 
Tahdon puhua opettajista ja oppilaista ks 

opettaja  1912:307—311, 353, 
Mitä olemme salatieteellisesti saaneet kuulla 

perustuu erilaisten opetuslasten näkemyksiin 
ja tutkimuksiin, vaan ei nojaudu Mestarein 
auktoritetiin. — — — se opetuslapsi, jonka 
ruumista Boodhisattva käytti ks Kristus 1913: 
3—6, 

Otettuaan sitten puheeksi opetuslapsiuden 
ehdot ja vaikeudet Mestari K. H. huomautti, 
että Madame Blavatsky ja eversti Olcott olivat 
heidän opetuslapsiaan ja että Mestareilla ei 
ollut oikeutta eikä halua heitä syrjäyttää, lisä- 
ten että ks Sinnett 1913:110, 

ks opettaja  1913:161, 
tietäjät esiintyessään kokoovat ympärilleen 

opetuslapsia ks teosofia art Yleiseuroppalainen 
1913:291—292, 

yhä kauniimmaksi kehittyvänä aateliskruu- 
nuna loistaa vihityn opetuslapsen ohimoilla, ks 
heraldiikka 1914:149—150. 

ks Dunlop, D. N. 1916:195—196, 
Ei Jeesuskaan umpimähkään kieltänyt opetus- 

lapsiaan turhia puhumasta, kun hän sanoi, että 
jokaisesta sanasta oli vastattava viimeisenä päi- 
vänä,   ks panettelu 1916:381—382, 

Kys. Jos Suomessa on Besantin ja Steinerin 
salakoulun   oppilaita,   niin  tapahtuuko  opetus 
 

astralisesti, ja jos heidän opetuksensa voi olla 
puutteellista, niin eikö voi pyrkiä jonkun Mes- 
tarin oppilaaksi, kun he kerran kaikkia etsi- 
jöitä pitävät silmällä? 

Vast. Kaikki oppilaat pyrkivät Mestareiden 
opetuslapsiksi. Besantin ja Steinerin esoteeri- 
set koulut ainoastaan valmistavat oppilaita. 
Oppilas voi tietenkin valmistautua yksinäänkin. 
Salatieteellinen opetus annetaan luonnollisesti 
korkeammissa maailmoissa.   1917:241, 

Kys. Minkävuoksi henkilö, joka uskoo Mes- 
tarein olemassaoloon ja koko sydämestään 
haluaa löytää oman Mestarinsa, vieläpä työs- 
kenteleekin henkisesti hänet löytääkseen, ei 
tietoisesti ole saanut kohdata häntä päivätajun- 
nassaan, joskin sisäisesti ja hetkittäin voi tun- 
tea hänen läsnäoloansa? 

Vast. On otettava huomioon kaksi tekijää: 
opetuslapsen toivomus ja mestarin tahto. Mes- 
tarit ovat eläviä ihmisiä, jotka oman tietonsa 
ja viisautensa mukaan ohjaavat toimintaansa. 
Opetuslapsen toivomus kohdata mestariaan kas- 
voista kasvoihin ei riitä; mestarinkin täytyy 
jostain syystä sitä tahtoa, ennenkuin hän ope- 
tuslapselle näyttäytyy. Mestarin läsnäolon 
tunteminen on saavutus, johon useimmat pyrki- 
jät saavat tyytyä. Ja sekin kielletään heiltä 
usein. Kaidalla tiellä kulkijan täytyy oppia 
seisomaan omilla jaloillaan, sillä muuten 
hänessä ei kehittyisi kyky auttaa toisia hädässä. 
1918:256, 

ks marttyyri  1920:4—6, 
Kristuksen neuvo opetuslapsille. — — — Sen- 

tähden kaikki viisaat mestarit varoittavat ihmis- 
lapsia munkkielämän kaidasta tiestä, vaikka 
samalla houkuttelevat opetuslapsiaan sille astu- 
maan,  ks  sukupuoliasia  1920:151—154, 

Sanalla »esoteerinen» tarkoitan näet sem- 
moista siveellistä näkökantaa, joka kuuluu 
opetuslapsen tien — sekä valmistavan että var- 
sinaisen — vaatimuksiin. Toistahan on ymmär- 
tää, miksi jokin asia on niinkuin se on, toista 
itse    suhtautua     siihen    opetuslapsen    tavalla. 
— — —  Opetuslapsi ymmärtää tai tietää, miksi 

maailmansota syttyi, mistä se karmallisesti joh- 
tui, miksi se siis oli välttämätön, mutta tällä ei 
. vielä hänen oma suhteensa siihen ole ratkaistu. 
Hänen suhteensa sotaan ei saa olla paljastaan 
»luonnollinen». Hänhän on henkisesti herännyt 
ihminen, henkisen elämän edustaja, ja hänen 
täytyy henkisellä tavalla suhtautua sotaan. Ja 
mikä  ks  sota  1920:197—199, 

Kaikki uuden liiton mestarit ja heidän opetus- 
lapsensa (eli Valkoinen Veljeskunta) palvele- 
vatkin hermostona Kristuksen ruumiissa. 
— — — Opetuslapsia on joka kansassa, vaan 
ei kaikkialla täysin vihityitä mestareita. Mutta 
mestarit ja opetuslapset palvelevat joka kan- 
sassa ja joka maassa ihmisyyden asiaa, ks Kris- 
tus ja  teosofinen liike  1922:38—40, 

Ajateltiin, että Krishnamurti tulisi olemaan 
tämä opetuslapsi ks I. T. J.  1923:7—8, 

Hän on opetuslapsen asemassa, ks aseet 1923: 
157, 

Mestarit ovat panneet alulle teosofisen liik- 
keen ja ovat epäilemättä sen takana, mutta vai- 
kuttavat siinä sitä myöten kuin Heillä teosofi-
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sessa liikkeessä on yksilöllisiä opetuslapsia, 
jotka työssään jatkavat sitä työtä, minkä 
madame Blavatsky Heidän lähettiläänä alkoi, 
kuulukoot sitten mihin seuraan tahansa, ks mes- 
tari  1923:206—208, 

Mrs. Besantista tuli madame Blavatskyn oppi- 
las, eikä oppilas hetkeäkään ole horjunut uskol- 
lisuudessaan kuollutta opettajaa kohtaan, joskin 
voi olla eri mieltä siitä, onko hän täydellisesti 
käsittänyt suuren opettajansa alkuperäisiä ihan- 
teita,   ks A. B. 1923:286—287, 

Minulta kysyttiin äskettäin, mistä voi tietää, 
onko joku henkilö Mestarin opetuslapsi vai ei, 
onko hän »vihitty» vai ei j.n.e. Tähän kysy- 
mykseen saattaa vastata paljonkin, mutta tyy- 
dyn toistamaan, mitä vanhin teosofinen aika- 
kauskirja »Theosophist» sanoi asiasta kesäkuun 
numerossaan vuonna 1889 (siis H. P. Blavatskyn 
eläessä): 

O p e t u s l a p s i u s .  
»The Theosophist» tuntee olevansa kutsuttu 

painostamaan muutamia seikkoja, joista kaik- 
kien Seuran jäsenten tulisi olla täysin tietoisia. 

1. Opetuslapsius eli tsheela-tila on henkilö- 
kohtainen Tsheelan ja Gurun (opettajan) väli- 
nen asia, joka ei liikuta Teosofista Seuraa. 

2. Ei kenenkään, joka viettää siveetöntä elä- 
mää tai rikkoo yhtäkään moraalista lakia vas- 
taan, voida hetkeksikään uskoa olevan yhden- 
kään Seuran kanssa tekemisissä olevan Mahaat- 
man   (mestarin)   minkään  asteisena   Tsheelana. 
 

3. Joku henkilö on aikoinaan voinut olla 
todellinen Tsheela ja on nyt voinut lakata ole- 
masta. Jos Tsheela epäonnistuu, ilmoittaa Guru 
sangen harvoin millään tavalla asiasta, hänen 
intrenssinsä opetuslasta kohtaan vain lakkaa ja 
hän jättää tämän oman onnensa nojaan. 

4. Sangen harvalukuiset ovat tosiaan yhden- 
kään Teosofisen Seuran kanssa tekemisissä 
olevan Mahaatman hyväksytyt Tsheelat, ja 
sääntönä on, että nämä pitävät opetuslapsiu- 
tensa salassa, ottaen tarpeen mukaan osaa 
kanssaihmistensä elämään, mutta viettäen eris- 
tettyä  sisäistä  elämää. 

5. Lause »hedelmistään te tunnette heidät» 
soveltuu erikoisesti kaikenasteisiin Tsheeloihin. 
1924:162—163, 

ks kansanopisto  1924:204—205, 
Eikö oppilas saisi uskoa opettajaansa? — — — 

Mestarit  — — — saattavat liikkua sieluruumiis- 
saan ja ilmestyä opetuslapsilleen »yliluonnolli- 
sella» tavalla, mutta — — — H. P. B. — — — 
vihitty opetuslapsi ks auktoriteetti 1925:147— 
151, 

ks J. R. H. teokset »Isä Abraham» 1925:255, 
ks onni    1925:259, 
jotka väittävät olevansa mestarein opetus- 

lapsia, elävässä yhteydessä näiden kanssa. 
— — — Iloisella ja toivottavasti harkitulla luot- 
tamuksella teosofiset totuudenetsijät lähtevät 
seuraamaan näitä mestarein opetuslapsia. 
— — — neuvonantaja-opetuslapsi ks teosofia 
1926:7—10, 

Kun opetuslapsi on valmis, on kaikki hyvin. 
Mestari on aina valmis, ks joulu 1926:313, 

Sen lisäksi muinaisajan viisaat opettivat eri- 
koisia sääntöjä niille, jotka antautuivat heidän 
 

varsinaisiksi opetuslapsikseen, ks siveysoppi 
1927:6, 40, 

vuorisaarnan käskyt eivät ole annetut umpi- 
mähkään kaikille ihmisille, vaan ainoastaan 
harvoille, nim. Kristuksen nimenomaisille 
opetuslapsille. — — — Opetuslapset muodosta- 
vat suljetun piirin, johon ei saata tunkeutua. 
Ja mistä voi ken itsestään tietää olevansa 
opetuslapsi. — — — Kuinka ihminen siis oppi- 
laaksi,    opetuslapseksi    pääsee?      Mitkä    ovat 
opetuslapsiuden edellytykset ja ehdot? — — — 
Sanon nyt: kaikki todellinen uskonto on juuri 
opetuslapsiutta. Uskontojen perustajat tahtovat 
ja kaipaavat juuri opetuslapsia. — — — Saat- 
taa siis itse tulla ja liittyä esim. Kristuksen 
opetuslapseksi? — — — Vuorisaarna on joka 
ihmiselle opetuslapsiuden koetuskivi, ks Vuori- 
saarna  1927:85—88, 

T s h e e l a ,  sanskritinkielinen sana, on »ope- 
tuslapsi».   1927:336 muist, 

joko tahdot tulla minun opetuslapsekseni ks 
Kristinusko ja maailmanrauha  1927:394, 

O p e t u s l a p s e n  v a l i n t a ,  kirj Tibetti- 
läinen. Engl. suom. P. E. 1927:395—399: ja 1928: 
7—9, 

Kummasti myös hiveli arvonimi »Buddhan 
oppilas»,   ks armeija  1930:52, 

Minkätähden itse asiassa kaikki viisaat ovat 
pyytäneet ja käskeneet, että heidän oppilaansa 
levittäisivät sanomaa, — eivätkä odottaisi, että 
se itsestään leviäisi?  ks R.-R 1930:187, 

Hän oli Moorjan vanha opetuslapsi, ja Moorja, 
joka kyllä katseli monenlaisia opetuslapsiaan, 
ei löytänyt toista niin hyvää ks H. P. B:n itä- 
maalaisuus  1931:126-—129, 

vanha Okkultinen sääntö vaatiikin, että ope- 
tuslapsi ei anna julkisia näytteitä kykyjen käy- 
töstä,   ks C.  W. L.  1932:73—74, 

H. P. B. oli jättänyt jälkeensä opetuslapsia, 
jotka tiesivät tehtävänsä eivätkä menettäneet 
rohkeuttaan,   ks ristiretki  1932:155—160. 

Opetus,  opettaa  jne 
syvällisempää opetusta elämän ymmärtämi- 

sessä  ks  kustannustyö   1906:87, 
Mitä T e o s o f i n e n  S e u r a  meille 

o p e t t a a    ks  teosofia   1906:147—152, 
Opetukset, jotka ovat mysterioista saadut, on 

ihminen sulattanut itseensä; voisi sanoa, että 
hän on ne kutonut ruumiiseensa, ja niitä ei voi 
sanoilla tuoda esiin, ks Mysteriot I 1916:63—67, 

ks Mysteriot II  1916:110—115, 
vainajien opettamisessa ks vainaja 1919:62 

—63, 
opettavaista lukemista, ks J. R. H: Johan- 

neksen evankeliumi  1919:256, 
mitä opetan, opetan julkisissa luennoissa ja 

kirjoissani ks salatiede  1921:453—456, 
Jos siis arvostelen toisten sanoja ja opetuk- 

sia, teen sen totuuden etsijänä. Ja jos silloin 
samalla mainitsen kyseessä olevien opetusten 
julistajia, mitä väärää siinä on? ks Mestari 
1923:207—208, 

Mestarein alkuperäiset opetukset ks Mestari- 
kirjeet   1925:99—101, 

ks  I. T. J.  1926:34—37, 
Eikä teosofian opettaminen oikein käykään 

päinsä kodissa sanoilla:  se on siellä tapahtuva
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esimerkillä. — — — Opetuksessa on pidettävä 
silmällä, että lapset eivät väsy. ks lootuskoulut 
1926:134—135, 

En osaa muuta ajatella, kuin että Teosofisessa 
Seurassa, kun kerran poikettiin Mestarein ja 
H. P. Blavatskyn alkuperäisistä opetuksista ja 
ruvettiin ylen paljon luottamaan omiin selvä- 
näköisiin tutkimuksiin, on kompastuttu tiellä 
ja sekoitettu yhteen asioita, jotka omalla taval- 
laan ja kukin tahollaan ovat tosia, mutta pääl- 
letysten ladottuina antavat irvikuvan totuu- 
desta,   ks teosofia  1926:168—169, 

ihmisille iloksi ja opetukseksi, ks Temppeli- 
rahasto  1927:31, 

opettavainen  [*kirja] ks Mundy, T. 1927:40, 
Kristuksen opetustyötä,  ks  Kristus  1927:78, 
niin opettavaista — — — lukemista ks Holm, 

Knut   1927:330—331, 
ruvetaan lapsille kouluissa opettamaan, ks 

politiikka  1929:95, 
Mitä H. P. B. siis teosofiassaan opetti? ks 

H. P. B.  1931:3—5, 
He opettavat itseään enemmän kuin heitä 

opetetaan,  ks vpm  1932:37—38, 
ks lapsi 1933:177. 
Oppi,  opinkappale  jne 
Onko teosofia kaikkia varten? Eivätkö monet 

sen opeista ole liian vaikeatajuisia oppimatto- 
mille?  ks täydellisyys  1905:31, 

Toisten mielestä teosofia on tarkoin määrätty 
oppijärjestelmä ks vapaus 1906:60—61, 

buddhalainen oppikirja ks H. S. O. 1906:122 ja 
283, 

T. S. esittää muutamia oppeja, joista se 
sanoo: nämä opit ovat sellaisia, että ihmiskun- 
nan suurimmat nerot ja henget ovat ne hyväk- 
syneet, ks teosofia art Mitä T. S. meille opet- 
taa  1906:149—152, 

»ihmisenpojan» oppikoulu, ks veri 1907:140, 
Jeesuksen ja mestarein oppi ks Uusi elämä 

1908:323—324, 
minun opistani ette mitään tiedä ettekä mitään 

välitä,   ks Jeesus Kristus  1909 joulu: 2—3, 
Näin uusi opettaja sanoo: »te jotka vanhoja 

seuraatte kunnioittakaa toisianne ja oppikaa 
toisiltanne. Sillä kaikki vanhat ovat oikeassa. 
Se on minun oppini», ks Uusi Opettaja 1909 
joulul: 12, 

Kuinka voisi olla ehdotonta äärimmäistä joh- 
donmukaisuutta oppi-yhdistelmässä, jonka kaik- 
kia »lenkkejä» opettajien omien sanojen mukaan 
ei ole ilmotettu. H. P. B. varotti aina teosofeja 
muodostamasta teosofisista opeista valmiiksi 
valettua »järjestelmää». — Kuitenkin teosofiset 
opit ovat itsessään niin järkeviä ja johdonmu- 
kaisia, että ne muita paremmin tyydyttävät 
ymmärryksen loogillisia vaatimuksia, ks sala- 
tiede  1910:274—275, 

ks Tolstoi  1910:399^00, 
ks Tolstoin oppi ja teosofia  1910:403—411, 
Tärkeistäkin opinkappaleista he saattavat olla 

eri mieltä ks opettajat  1912:406—414, 
ottaen oppia heidän opeistaan ks Palomaa 

1913:61, 
Kun jokin pulmallinen oppikysymys esiintyy, 

on  miltei  varmaa,   että   »Salainen   Oppi»   siitä 
 

puhuu tai sitä koskettelee, ks H. P. B. Sal. O. 
suomeksi  1914:51, 

Mysteriot eivät ole ulkoaopittavia opin- 
kappaleita, vaan elävää elämää ks Mysteriot II 
1916:109—115, 

teosofisten oppien alkuperään ei ole pienin- 
täkään pimeyttä eikä epäselvyyttä. Teosofiset 
opit ovat pitkällisten havaintojen ja tutkimus- 
ten tuloksia,    ks teosofia    1916:301—302, 

Teosofistenkin oppien tarmokasta levittä- 
mistä voisi pitää ks teosofia art T. S:n työ ja 
tarkotus    1916:345—348, 

Kaikki riidat »opin puhtaudesta» ovat vailla 
todellista arvoa,    ks Takala. Armas    1917:104, 

Kuolimme mieluummin sankareina maailman 
opin kuin marttyyreina totuuden puolesta. ks 
marttyyri    1920:5—6, 

henkinen elämänvoima oli vähenemässä 
samassa määrin kuin sille piti etsiä rajoituksia 
ja opinkappaleita ks R.-R    1920:241—247, 

Ehkä siitä on ollut oppia — molemmin 
puolin...    ks R-R-    1920:340—348, 

opin ihmisen sydämessä olevasta Jumalasta 
ks H. P. B.-yhtymiä Back to H. P. B.    1923:8—9, 

Toivon, että se vanha saastainen opinkappale 
on ainiaaksi heitetty romuläjään. ks anteeksi- 
anto    1923:84—86, 

Eikö semmoinen oppilaitos levittäisi siunausta 
ympärilleen?    ks    kansanopisto    1924:204—205, 

Eikö tuo ole liian kylmää oppia? ks auktori- 
teettius   1925:147—151, 

Kys. Tuntuu jonkun verran väsyttävältä 
Ruusu-Ristin toimittajan kirjoituksissa — var- 
sinkin Teosofisen Seuran jäsenelle — se seikka, 
että toimittaja ei jätä tohtori Besantia y.m. suu- 
ria teosofeja rauhaan, vaan aina hyökkää heidän 
kimppuunsa. Eivätkö he ole oikeutetut omiin 
mielipiteihinsä yhtä suuressa määrin kuin toi- 
mittaja omiinsa? Eikö toimittaja voisi antaa 
oman valonsa loistaa toisia häiritsemättä? 

Vast. Sokea ihminen tosiaankin on omille 
vioilleen! Tässä olen kulkenut mielessäni iloi- 
ten siitä, ettei minun ole tarvinnut esiintyä 
kenenkään yksilön vihamiehenä, vaikka asioita 
ja näkökantoja olen ankarastikin arvostellut, — 
ja nyt olen kuitenkin tehnyt sen vaikutuksen, 
että yhtämittaa hyökkään joidenkuiden perso- 
nallisuuksien kimppuun. No niin, mutta silloin 
lienee totta sekin, että asiat ja Personat aina 
sekoittuvat toisiinsa, niinkuin luonnollista 
onkin... Millä puolustan itseäni, sillä ainahan 
sitä tämmöisessä tapauksessa pitää puolustaa 
itseään? Sillä yksinkertaisella tosiseikalla, että 
»minun oppini ei ole minun, vaan sen, joka 
minut lähetti». Minulla näet ei ole mitään 
»omia mielipiteitä», joista melua pitäisin. 
Tulin jo nuorena etsijänä siihen, että 
H. P. Blavatskyn julistama teosofia oli totuus; 
siihen teosofiaan m.m. mahtui Jeesuksen ja 
Buddhan käytännöllinen elämänoppi. Olen 30 
vuotta tehnyt työtä sen teosofian puolesta ja 
uskon tietäväni, mikä se teosofinen elämän- 
ymmärrys on. Olen teosofisen ikäni nojalla 
tämän maapallon nykyään eläviä »teosofisia 
veteraaneja». Jos siis näen jonkun — sano- 
kaamme vaikutusvaltaisen — teosofin poikkea- 
van teosofisen liikkeen    alkuperäisestä    ohjel-
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masta (josta harha-askeleesta madame Blavatsky 
monta kertaa erikoisesti varoitti T. S:n jäseniä), 
on epäilemättä velvollisuuteni siitä huomauttaa 
ja oikaista harhaan joutuneita. Vai pitäisikö 
minun ajatella: olenko minä veljeni vartija? 
Tietysti on sangen kiittämätöntä hommaa olla 
huutavan äänenä korvessa. Se herättää sekä 
vihaa että ylenkatsetta, sekä naurua että sääliä. 
Helposti tuntuu, että huutaja on itserakas ja 
itsekylläinen, rikkiviisas ja itsevanhurskas. 
Minkä sille mahtaa? Täytyy ottaa sekin karma 
päälleen.    1925:223, 

looshit — — — oppilaitoksiksi,    ks looshityö 
1925:262—265, 

opinkappaleena alkuperäisessä kristinuskossa, 
ks Teosofian joulusanoma    1925:372—374, 

Minun oppini ei ole minun, hän  [*H. P. B.] 
sanoi, vaan sen,    joka    minut    lähetti. — — — 
H. P. B. alati viittaa Kristuksen ja Buddhan 
sanoihin ja nimenomaan teroittaa, että heidän 
alkuperäinen oppinsa on samaa ikuista teosofiaa 
(jumalviisautta) kuin teosofisten mestareinkin 
oppi.   ks teosofia    1926:8—10, 

kirkkojen väärät opit ikuisista asioista ks 
Ouroussow    1926:67, 

»Minun oppini ei ollut minun, vaan sen, joka 
oli minut lähettänyt»,    ks R-R    1926:69—71, 

Jeesuksen omaa oppia ks Messias    1926:74; 
H. P. B. — — —  ei esittänyt mitään »omaa»; 

hän sanoi: »minun oppini ei ole minun, vaan sen, 
joka minut lähetti.» Hän opetti sitä, mitä hän 
Mestarein pyhässä Looshissa oli oppinut, sitä, 
mitä hänet oli käsketty maailmalle antamaan. 
— — — Jos hänen oppinsa herättivät materia- 
listisen ja dogmaattisen maailman vastustusta, 
oli tämä vastustus   enemmän    hetkellinen kuin 
pysyvä — — — Mestarein opit ks teosofia 1926: 
166—169, 

mielisairaiden kirkonihmisten keksimä oppi 
ks helvetti   1926:330, 

ja tämä oli ehdottomasti H. P. B:n oppi. ks 
Kristus    1929:139—141, 

Buddhan omaa oppia — — —   Kristuksesta 
itsestään ja hänen opistaan, ks käännyttämis- 
työ    1929:439, 

H. P. B. — — —  oli käynyt opissa viisaiden 
luona — — —  teologisten oppien takaa löytää 
ks H. P. B.    1931:2—5, 

tuoda vanhojen uskontojen salaiset opit 
kokonaisuutena ilmi ks H. P. B:n itämaalaisuus 
1931:125—129, 

On tervettä, jos alussa emme hyväksy opin- 
kappaleita, vaan ks Paavali    1932:201—207. 

Oppiminen, oppia jne 
elämä — — — Tässä voi niin paljon oppia. 

Tässä voi oppia kärsimään ja olemaan hyvä 
toisille. Sitä varten me tänne tulemmekin, että 
oppisimme oikein hyviksi ja totuutta rakasta- 
viksi ja lempeiksi,   ks lapsi    1909:99, 

»oppikoon lukemaan historiansa», kuten 
H. P. B. sanoi, ks P. E. XII Uuden ajan aamun- 
koitteessa   1910:1—2, 

opi kärsimään,    ks Mysteriot I    1916:65—67, 
oppimisen paikka, ks Mysteriot II 1916:112— 

115, 
Niinkauvan kuin me voimme jotakin elämältä, 

toisiltamme    ja    itseltämme    oppia,   niinkauan 
 

emme kaipaa mestarein apua. ks Mestari 1917: 
50, 

Opi ajattelemaan, puhdista sydämesi, ojenna 
kätesi rakkaudessa! ks yhteiskunta 1919:259 
—260, 

Kuinka paljon meillä yhä on oppimista 
suurelta runoilijaltamme! ks Topelius, Z. 1926: 
312, 

paljon meillä olisi oppimista toisilta kansoilta, 
mutta jos me oppia heiltä ottaisimme ja seurai- 
simme heidän esimerkkiään hyvässä, silloin 
olisi meidän kansamme kuin Imatra, jonka 
rinnalla ei mikään koski Europassa kohise, ja 
silloin ks P. E. VI Itävalta    1927:219, 

Me kuolemme ja synnymme jälleen: onhan 
meillä tilaisuutta elämän vieriessä oppia kaikkea 
hyvää, jota rakastamme,    ks laulu    1929:168, 

En tiedä, voiko toinen oppia muistelmastani. 
ks armeija   1930:52, 

Oikeammin sanoen: opittava ja kirjoitettava, 
ks uskonpuhdistus    1933:199—200. 

Oppinut, oppineet 
ks myös  tiede 
Adyar-kirjasto — — — on    varmaan oleva 

tervetullut oppineelle maailmalle yleensä, ks 
teosofia    1905:29, 

Älkööt nyt oppineet halveksien sanoko, ettei- 
vät he uskonnosta piittaa, koska se on lasten 
lorua ks Suomi    1917:449—451, 

oppineetkin ovat viime aikoina kiinnittäneet 
huomiota semmoisiin sielutieteellisiin ilmiöihin 
kuin mediumismiin, selvänäköisyyteen, ihme- 
parannukseen j.n.e.    — — — Oppineet herrat 
saavat mielellään leimata — — —  Jonkun ajan 
kuluttua oppineet muuttavat katsantokantansa, 
mutta ks Lagerborg, Rolf   1924:74—76, 

Ei kukaan, joka itseään sanoo »oppineeksi» 
millään eksaktisen tieteen alalla, julkenisi näitä 
oppeja vakavasti tutkia,    ks H. P. B.    1925:3—8, 

eräs oppinut professori, ks H. P. B. 1931:1 
—5. 

Opiskelu Adyarissa 
K y s. Jos Adyariin ei voi päästä asumaan 

muut kuin ne, joilla on varma toimeentulo, niin 
miten on niitten laita, joilla on ansiotyönsä 
kotimaassaan, jos muuten olisivat arvollisia 
Adyarissa opiskelemaan? 

Vast. Heidän kai pitäisi käydä siellä laina- 
tai lahjarahoilla. Muuten Adyariin pääsevät 
opiskelemaan ainoastaan semmoiset asian- 
omaisten ylisihteerein suosittamat henkilöt, 
joilla on määrätty suunnitelma tehdä teosofista 
työtä kotimaassaan, sittenkun ovat Adyarissa 
käyneet opissa.   1917:240. 

Opistola    1929:315, 363,    1930:300, 
O p i s t o 1 a, art kirj B. L. [*Bertha Lindberg] 

Tämä kirjoitus varmasti kiinnittää jokaisen 
mieltä. P. E. 1930:347—350, 1931:287, 1932:198 
—199, 

ks P. E. XII H. P. B. 1933:31, 1934:191—192, 
235—236. 

Optimisti 
Niinkö optimistinen on kysyjä? ks opettaja 

1911:249, 
Uusi vuosi on alkanut meille kaikille, 

Tietäjän lukijoille niinkuin sen toimittajallekin.



Optimisti — 411 — Orja 

Uusi vuosi aletaan onnen toivotuksella ja hyvä 
on noudattaa vanhaa tapaa. Toivomme siis 
toisillemme kaikkea hyvää uudelle vuodelle, ja 
te, rakkaat lukijat, voitte nähdä, kuinka syvästi 
kumarran teidän kaikkien edessä ja lausun nuo 
kauniille kaikuvat loitsusanat: onnea ja 
siunausta vuodelle  1916! 

Tahtoisitteko tietää, mitä hyvää teille 
toivotan? Oi, se ei ole vaikea sanoa. Toivotan 
teille sitä hyvää, mitä itse kaipaatte. 

Jos olisin pessimisti, toivoisin tietysti, että 
teidän silmänne aukenisivat totuudelle, 
aukenisivat näkemään, kuinka kurja ja petolli- 
nen on tämä maailma, kuinka kärsimyksiä ja 
pettymyksiä kukkurallaan on ihmiselämä, 
kuinka viheliäitä ja syntisiä ovat ihmisten 
lapset. Jos taas olisin optimisti, toivoisin teille 
menestystä toiminnassanne, rikkautta, haus- 
kuutta, hyvää seuraa, terveyttä, henkistä voi- 
maa, edistystä ja tietoa. Kun olen molempia 
enkä kumpaakaan, en tahdo painaa omaa lei- 
maani kehenkään teistä. Olkoon jokainen teistä 
vapaa omassa pyrkimyksessään ja kaihossaan. 
Olemmehan toistemme veljiä ja onhan veljey- 
temme — näin alkutaipaleilla — siinä, että 
tunnustamme ja ilolla tunnustamme toistemme 
vapauden olla oma itsensä. Sentähden en toivo 
teille mitään semmoista, jota itse keksisin tai 
hyvänä pitäisin, vaan toivon, että Elämä, jonka 
jumalallisuuteen uskon ja luotan, vaikuttaisi 
teissä ja teidän oloissanne, kussakin omalla 
tavallaan, niin että te saavuttaisitte, mitä 
sisimmässänne kaipaatte. Jos ken teistä esim. 
ikävöi maallista rikkautta ja tavaraa, miksi en 
soisi, että sitä hänelle annettaisiin? Onhan se 
hänelle kouluksi ja kokemukseksi. Ja jos minä 
sanoisin, että rikkaus on katkera koulu, ei hän 
sitä uskoisi, ennenkuin hän sen näkisi. Miksikä 
siis pessimistinä kuvailisin totuuden toista 
puolta vain? Ja jos optimistisesti hänelle uskot- 
telisin, että rikkaudessa piilee elämän ihanuus, 
olisi hänellä syytä minua moittia, kun hän sen 
katkeruutta saisi maistaa. Sentähden toivon 
vain: saakoon teistä rikkautta ken sitä halajaa! 
Ja toivomukseni lähtee sydämestä. Toivon 
veljellisen lämpimästi tielle juuri sitä, mitä te 
sisimmässänne kaipaatte. Te saatte silloin 
kokea sekä niitä riemuja että niitä tuskia, mitä 
kaipaamanne tuo mukanaan. Ja näistä riemuista 
ja tuskista te viisastutte. Se on elämän koulua, 
ja mitään viisaampaa koulua emme vielä ole 
keksineet. Kaikki salaiset koulut perustuvat 
elämässä vallitseviin lakeihin. 

Suokaa minun myös tässä kiittää niistä lukui- 
sista onnentoivotuksista, jotka ovat saapuneet 
luokseni näkyvässä muodossa sekä jouluksi (ja 
syntymäpäiväni johdosta) että uudeksi vuodeksi! 
En ole osannut enkä ehtinyt niihin yksitellen 
vastata. Mutta tässä nyt kuvitelkaa, että lujasti 
puristan jokaisen kättä. 

Samalla sytytän savu-uhrin turhamaisuuteni 
jumalattarelle painattamalla tähän muutamia, 
ainoastaan muutamia, kauniita sanoja, joita 
minulle on lähetetty. Teen sen, koska silloin 
yhdessä teidän kanssanne tunnen olevani nuori 
ja saatan iloita imartelevista lauseista. Erään 
ystäväni  sanat  suorastaan    velvottavat    minua 
 

tähän, sillä hän kirjottaa: »ota huomioon, että 
saavuttamasi ikärajaa pidetään täyden miehen- 
iän alkuna, joten sinun ei ole ruvettava itseäsi 
vanhuksena pitämään, vaan vasta osotettava, 
mitä mies aikaansaa sellaisen nuoruuden 
perästä, joka sinulla    on takanasi.» 

Oulusta: »Valon viritit, toivon herätit, sirotit 
siemenen veljeyden ja rauhan. Kiitämme siitä 
sinua.» 

Iisalmesta: »La’un hiihit, latvan taitoit, oksat 
karsit, tien osotit. Sydämelliset kiitokset ja 
onnentoivotukset.» 

Vaasasta: »Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja 
paljo kantamista sinulla on ollut nimeni tähden 
etkä ole uupunut. . . Minä tunnen sinun tekosi 
ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja 
kärsivällisyytesi ja tiedän, että viimeiset tekosi 
ovat ensimäisiä useammat.»    1916:42—43. 

Order   of the Christian Mystics.    1921:460, 
Ordre de la Rose-Croix Catholique 1921:20, 
Ordre kabbalistiaue de la Rose-Croix 1921: 

20, 1925:7, 
Ordo sanctissmus rubeae crusis.    1925:7. 
Orfeus, jumala 
1918:233, 1926:9, 1930:124. 
O r f e u s ,     ooppera ks Atra, Kaarlo    1916:53. 
Organismi 
H.P.B. — — — antaa fyysillisen organisminsa 

Mestarin käytettäväksi, ks auktoriteettius 1925: 
150—151. 

Organisatsioni  jne 
Mutta organisoitu tappaminen semmoinen 

kuin sodankäynti ei koskaan vastaa korkeinta 
siveyslakia,    ks sota    1922:163—165, 

miten teosofisten seurojen organisatsioni 
voitaisiin luoda semmoiseksi, että niistä olisi 
hyötyä ks looshityö   1925:261—265, 

ks magia    1927:128. 
Origenes, kirkkoisä 
ks rauha 1910:326, Kristinusko ja maailman- 

rauha    1927:392. 
»Originaali» 
Onpa joku kertonut minulle, että tänne 

Ojaihin saapuu kaikenlaisia »originaaleja». 
Ehkä siis olen yksi numero lisää siinä galleriassa. 
1934:111. 

Oriveden   Kansanopisto    1925:459—460. 
Orja 
Useimmat olemme vielä »orjia talossa emmekä 

poikia», s.o. me emme vielä tunne jumalallista 
luontoamme, joka on kaiken lain yläpuolella, 
koska se on itse Laki, vaan me pakosta totte- 
lemme Karman lakia niinkuin orjat, ks tasa- 
arvoisuus    1905:98, 

»Suurta opettajaa saattaa kunnioittaa teke- 
mättä itsestään orjaa». [*sanoo H. S. O.] ks 
Auktoriteettiusko    1906:87—88, 

sinä et olekkaan himon orja ks Puhtauden 
ihanne    1906:226—228, 

kuoleman orja. ks mentaalitaso 1907:133 
muist, 

En ole järjetön enkä minkään välttämättö- 
myyden orja, vaan siinä suhteessa olen vapaa, 
järjellinen ja oman itseni herra, ks tahto art 
Mitä on »vapaa tahto»?    1907:194—197, 

Ruumis ei ole oleva herra eikä orja, vaan 
palvelija,    ks ruumis    1908:123, 



Orkesteri — 412 — Ossendowsky,  F. 

Rakkaus muuttuu sorroksi ja orjuudeksi. 
Mutta sortoon ei kellään ole oikeutta eikä 
orjuuteen velvollisuutta. Ihminen on aina 
sisäisesti vapaa ja hänellä on oikeus kieltäytyä 
olemasta orja.    ks avioliitto    1908:184, 

Olemmehan kuitenkin kaikki jumalia orjan 
haahmossa: moite ei koske Itseämme, kiitos ei 
siihen ylety — ja orjan haahmo on haihtuva, ks 
veljeys   1909:206—208, 

Jos olemme sukuvietin orjia vaikka kuinka 
hienossa muodossa, emme ole todellisia äitejä 
emmekä isiä. — — — Himo-olemuksessaan 
nainen kaipaa miestä orjana ks Marjatan rengas 
1914:411—412, 

jos mammonaa kumarretaan, joutuu Jumala 
orjaksi — — — Jumalaa palvellen mammona 
tehdään orjaksi, ks teosofia art T. S:n työ ja 
tarkotus    1916:348, 

Orjan merkki ei helposti otsastamme häivy. 
ks Suomi    1917:155—157, 

Alemman järkeni orja en silti ole. ks Mestari 
1923:207—208, 

Itse hän ei ole tähtiensä orja. Mutta ks 
horoskoopit    1926:214, 

Aja pois orjatar poikineen, sillä orjattaren 
poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa, 
ks Paavali    1927:208, 

Me ihmiset kasvamme tapojemme orjiksi ks 
joulu    1930:326, 

ks kieltolaki    1931:77. 
Orkesteri 
Teosofista orkesteria eivät enää johda ainoas- 

taan A. B. ja C. W. L. ks Kristus   1911:286—289. 
Orpo 
orpojen hätähuudot ks epäilys    1910:290—293, 
Tuntemattomina, näkymättöminä veljet 

valvovat orpolapsensa — ihmiskunnan — edisty- 
mistä ja auttavat sitä mikäli voivat, ks viisaus 
1913:470—471, 

ne henkilöt, jotka useinkin ovat kansan 
nerokkaimpia yksilöitä, ovat jätetyt kerrassaan 
orvonasemaan. Miksi ks kulttuuri 1914:151— 
152, 

Nyt olemme kuin orvot yksin heitettyinä ks 
Lönnrot, Elias   1915:317—318, 

ihmiskunta — — — on »suuri orpo» ks veljeys 
1918:227—228, 

Totuudenetsijäin perheestä on nouseva tuon 
suuren orvon, ihmiskunnan johtajat. ks 
teosofia art T. S:n tehtävä    1921:332—334, 

Valkoisen Veljeskunnan — — — joka valvoi 
ja johti orvon ihmiskunnan henkistä kehitystä, 
ks Teosofian joulusanoma    1925:373—374. 

»Orpola», Kitee 
ks kesäkurssit 1912:204—205, Luikko, Anna 

1917:395. 
Ortega-Maxey, W. de 
ks »Temppeliseura» 1931:249—250, ja 1932:74 

—75. 
Ortodoksia 
ks myös oikeaoppisuus 
jumalallinen viisaus ei ole ortodoksiaa ks 

Palomaa    1906:62. 
Osaammeko 
Osaammeko valita oikein? Osaammeko 

arvostella oikein?    Osaammeko nähdä itsemme 
 

ja toisemme oikeassa valossa, siinä, jossa elämä 
ja totuuden elävä jumala meidät näkee? 
Osaammeko seistä Herran kasvojen edessä? ks 
teosofia    1926:10. 

Osaatteko 
Osaatteko valita vai osaatteko mahdollisesti 

luoda jotain uutta? ks Kalevala, kristinusko ja 
Suomen kansa    1917:159—163. 

Osiris    ks joulu    1906:274—275. 
Oskar II 
O s k a r  II ja t e o s o f i a .  Ruotsin iäkäs 

kuningas, joka äsken kuoli, kertoi lokakuussa 
Annie Besantille, kun tämä kävi kuninkaan 
audiensilla, että hän, kuningas, aina oli uskonut 
jälleensyntymiseen ja paraikaa kirjotti siitä 
kirjaakin. Kuolema lienee nyt estänyt vanhaa 
kättä lopettamasta työtään.    1907:275, 

kuningas Oscar II:sen vainajan personallinen 
ystävä ks Busch, Oscar    1917:9, 

Pohjoismaat olivat rauhallisia ja rauhaa 
rakastavia, mikä on luettava kuningas Oskar 
vainajan ansioksi, hän kun suostui Norjan 
pyyntöön saada itse muovailla kohtaloaan, 
huolimatta sotilaspuolueen suuresta painostuk- 
sesta, joka halusi sotaa, kuten kuningas oli 
hänelle [*A. B:lle] aikoinaan kertonut, ks 
Europa   1928:11—13. 

Ossendowsky, F. 
Tässä joulun edellä luin F. Ossendowskyn 

kirjan »pedoista, ihmisistä ja jumalista^, joita 
hän oli tavannut Tibetissä v. 1920 pakomatkal- 
laan bolshevikkien luota Siperiasta. Kirjasta 
oli paljon puhuttu, paljon kehuttu sen jännittä- 
vyyttä ja sen harvinaisen valaisevia tietoja 
Tibetin mystillisestä elämästä. Se oli toisin 
sanoen kirjallinen makupala teosofeille ja sala- 
tieteilijöille. 

Luin sen odotuksella ja tunnustan mieli- 
hyvällä, että se oli jännittävästi kirjoitettu kuin 
seikkailu-romaani ainakin. Seikkailut ja vaarat 
olivat kuitenkin mielestäni kaikessa kaameudes- 
saan siksi luonnollisia nykyisellä bolshevistisella 
ajallamme, että pitkin matkaa odotin, koska 
tulisivat oikein nuo merkilliset asiat. Yksi ainoa 
kohta jäi merkillisenä ja huomattavana mie- 
leeni: että yksin buddhalaiset papitkin Tibetissä 
käyttivät murha-aseita. Niin on siis häpeä 
painanut leimansa aikaamme, että buddhalai- 
setkin, jotka uskonnossaan nimenomaan kiel- 
täytyvät verta vuodattamasta, sekaantuvat 
kapinallisiin hankkeisiin ja tarttuvat miekkaan! 
Mutta kertoihan Ossendowsky toiselta puolen 
Siperian buddhalaisista sojooteista, jotka vakau- 
mukselleen uskollisina mieluummin pakenivat 
kotiseudultaan Siperiassa kuin aseellisesti puo- 
lustautuivat bolshevikkeja vastaan. 

Kirjansa loppupuolella tekijä vihdoin joutui 
ihmeittensä keskelle. Siinä hän kertoo tavan- 
neensa Urgan temppelissä Tibetin mystillistä 
hallitsijaa, n.s. Elävää Buddhaa, sokeata 
vanhusta, joka juoppoudesta on kadottanut 
näkönsä, mutta on erittäin viisas ja hurskas mies 
ja m.m. etevä astrologi. Toisiakin ihmeellisiä 
ja samalla paljon sympaattisempia laamoja ja 
paaveja tapaa Ossendowsky ja saa kuulla heiltä 
»maailman kuninkaasta», joka elää ja hallitsee 
maanalaisessa Agarthin kaupungissa. 



»Ostajien rengas» — 413 — Otollinen 

Mitä tämä on? ajattelin lukiessani. Missä 
olen näistä asioista ennen lukenut? Syventyes- 
säni muistoihini pääsin pian asian perille. 
Arvossa pidetty ranskalainen okkultisti markiisi 
de Saint Yves d’Alveydre on niistä puhunut! 
Hain käsiini hänen kirjansa: » M i s s i o n  de 
1’Inde en E u r o p e ,  Mission de 1’Europe en 
Asie, La question du Mahatma et sä solution» 
(Indian tehtävä Europassa, Europan tehtävä 
Aasiassa, Mahaatmakysymys ja sen ratkaisu), 
selailin sitä ja huomasin kohta, että 
Saint-Yves d’Alveydre niinikään puhuu 
»Agartthasta» ja sen maanalaisista konstruktio- 
neista, sen 20 miljoonasta asujaimesta, sen 
korkeimmasta päästä »Maharshista» j.n.e. Kir- 
jansa hän omistaa »Hallitsija-Paaville, joka 
päässään kantaa seitsenkruunuisen tiaran, 
Karitsan ja Oinaan aikakauden muinaisen 
pääkaupunki-Paradeeshan nykyiselle Brah- 
atmahille.» 

Ensin ilostuin, sillä ranskalaisen markiisin 
tiedonannot, jotka julkaistiin painosta ystävien 
toimesta tekijän kuoleman jälkeen 1910, mutta 
jotka tekijä itse oli kirjoittanut v. 1886, saivat 
täten odottamattoman vahvistuksen. Tarkempi 
vertailu näytti kuitenkin hämmästyksekseni, 
että Ossendowsky ei osannut sanoa mitään 
uutta, vaan että hänen kuulemansa käsitti tar- 
koin samoja asioita kuin Saint-Yves d’Alveydre 
kirjassaan oli tuonut esille. Mitä tästä merkilli- 
sestä yhteensattumasta piti ajatella? Se oli todella 
ihmeellinen, jos Ossendoivsky ei tuntenut kirjaa 
»Mission de 1’Inde en Europe». Mutta jos hän 
tunsi sen ja sovitti sen tiedonannot seikkailu- 
kertomukseensa, silloin hänen kirjansa tosi 
kokemuksiin perustuvasta matkakertomuksesta 
muuttui seikkailuromaaniksi, jossa mielikuvitus 
saattoi näytellä yhtä suurta — tai suurempaa — 
osaa kuin todellisuus. Enkä niin ollen lopulli- 
sesti tiennyt, missä määrin oli luottamista prof. 
Ossendowskyn kirjaan, jonka mottona oli seu- 
raava komea ote Titus Liviuksesta: »On aikoja, 
ihmisiä ja tapahtumia, joista ainoastaan historia 
voi lausua lopullisia tuomioita. Samanaikuiset 
havaintojen tekijät saavat vain kirjoittaa muis- 
tiin, mitä ovat nähneet ja kuulleet. Totuus itse 
tämän vaatii.» 

Totuus vaatii myös, että seuraava tosiseikka 
mainitaan. Madame Blavatsky puhui jo Salai- 
sessa Opissaan n.s. Brahmaatmasta, joka on 
kaikkien mahaatmojen eli mestarien korkein 
pää, ja teosofisessa kirjallisuudessa on yleensä 
puhuttu siitä »Sanatkumaarasta» eli »tämän 
maailman kuninkaasta», joka saapui maa- 
pallollemme Venuksesta ja on Salaisen Veljes- 
kunnan korkein Vihkijä. Sitä vastoin H. P. B. 
ei tietääkseni mainitse nimeä »Agarttha», vaikka 
hän ohimennen toteaa, että kiinalaisten 
buddhanuskojain »läntinen paratiisi», jossa 
kuolemattomat asuvat, on »todellinen vuorten 
ympäröimä paikka erämaassa».    1925:52—54, 

Sven Hedin on äskettäin julkaissut broshyyrin 
»Ossendowski und die Wahrheit» — — — todis- 
taa Ossendowskyn tiedonannot toiskätisiksi. ks 
Hedin, Sven    1925:192. 

»Ostajien rengas» 
K i r j o j e m m e     o s t a j a t     h u o m a t k a a !  

Meillä on useita ostajia maaseudulla, jotka 
säännöllisesti tilaavat uusia kirjojamme. Välistä 
he lähettävät rahan kirjeessä tai posti- 
osotuksena, välistä pyytävät tilaamansa kirjan 
postietuantia vastaan (jälkivaatimuksella). 
Kummassakin tapauksessa heillä on rahan- 
lähetysmenoja, vaikka kirja olisi kuinkakin 
halpa. Sen takia moni epäilemättä jättää koko 
oston »toistaiseksi.» Olemme nyt miettineet 
keinon, millä nämä hankaluudet poistetaan. 
Ruvetaan pitämään erityinen tili O s t a j i e n  
r e n g a s .  Se joka tahtoo liittyä tähän renkaa- 
seen, ilmottaa siitä meille ja lähettää vakuudeksi 
10 markkaa (jos hän on ennestään tuttu meille, 
ei hänen tarvitse lähettää rahaa, ainoastaan 
ilmottautua renkaan jäseneksi). Lähetämme 
sitten heti ilmestyttyä jokaisen kirjamme ren- 
kaan jäsenille postivapaasti. Ostajillamme 
täten ei ole mitään rahalähetyskustannuksia. 
Ainoastaan kerran vuodessa tehdään tilitys. 
Silloin renkaan jäsen yhtaikaa maksaa velkansa. 
Tietysti hän voi, jos tämä käy hänelle vaikeam- 
maksi, useammin lähettää pienen summan, 
mutta eihän niitä meidän kirjojammekaan ole 
vuodessa ilmestynyt niin kovin monen markan 
edestä! H u o m !  Renkaaseen liittyvä Umotta- 
koon, tahtooko hän myös vasta ilmestyneet 
kirjamme: Uuden ajan aamunkoitteessa, Kaita 
tie voittoon, Elämänkysymyksiä teosofian 
valossa ja Hengenjano.    1910:128, 

ks Palomaa    1910:134. 
Jos esim. ostajain renkaaseen liittyisi 500 

lukijaa, jotka olisivat valmiit vuosittain uhraa- 
maan 25 à 50 markkaa teosofisiin kirjoihin, 
silloin kyllä kasvaisi kirjallisuutemme. ks 
kirjallisuus   1910:174, 

ks kirjallisuus    1910:295, 
Älkää unohtako, että meillä on »ostajien 

rengas» niminen järjestö ks kirjallisuus   1912:11, 
Kuulutteko »ostajain renkaaseen?» ks 

kustannustyö    1923:241, 
Amerikassa asuvista o s t a j i e n  r e n k a a n  

jäsenistä pidän toistaiseksi itse huolta ja toimi- 
tan heille kirjat ks kustannustyö    1926:171. 

Ostettu 
Jokainen ihmissielu on »yhtä kalliisti ostettu», 

mutta ks I. T. J.    1926:35—37, 
ks kirjallisuus   1931:5—6. 
Osuustoiminnallinen veljeysseura    1924:78. 
Osviitta 
on muutamia varmoja osviittoja, joista 

voimme nähdä, johtaako tiemme totuuteen 
vaiko ei. ks teosofia art Mitä T. S. meille opettaa 
1906:148—152, 

osviittoja totuudenetsijälle ks vmp 1925:153— 
154. 

Otava,   kustannusliike 
1915:267,  1916:102—103,  1920:247. 
O t a v a ,  l o o s h i ,  Mikkeli 1914:193, 415, 

1918:160. 
Otollinen 
ks myös Nyt on otollinen aika 
Uskoitte Jumalaan, jonka silmissä teidän tuli 

olla »otollinen». Ja ollaksenne otollinen hänen 
silmissään, teidän ks hyöty    1911:50—54, 

maaperä on kylvölle otollinen ks Suomi 1917: 
447—451. 
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Otsakoriste 
haltiatar Europan otsakoristeeseen — — — on 

kirjotettu ks Europa    1928:13. 
Oulu 1909:202, 1912:54, 152, 305, 353, 449, 

1913:312, 416, 1921:448, 1927:372, 1928:288, 1929: 
452, 1931:72. 

Oulunkylä [*looshi »Kalervo»] 1907:236, 275, 
1908:96, 188, 189, 314, 315, 383, 1909:203, 1910: 
323, 1911:12, 21, 82, 1914:415, 510. 

Ounkowsky, (Unkovski) rouva 1908:347, 
1911:346, 395, 1912:10, 53, 101, 199, 247, 1913:220, 
292, 359, 514, 

Our direct agent 
Madame Blavatsky oli Mestarein välitön asia- 

mies — our d i r e c t  a g e n t  kuten Mestari 
itse sanoi kirjeessä Olcottille   ks R-R 1926:71. 

Our African Winter   ks Doyle    1931:289—290. 
Ouroussow, L. (Urusoff) 
Selaillessani »Theosophist»-lehden vanhoja 

vuosikertoja — niiltä vuosilta, jolloin 
H. P. Blavatsky vielä oli sen toimittajana — 
löysin vuoden 1885 maaliskuun numerossa 
seuraavan, ruhtinas L. Ouroussow’in (Urusoff) 
kirjoittaman pienen artikkelin nimeltä »Muuta- 
tamia ajatuksia teosofiasta»:  

»Teosofisen Seuran päätehtävänä on perustaa 
Yleinen Veljeys, s.o. aikaansaada ihmisten 
kesken pysyväinen rauha, jota ei mikään voi 
häiritä. Sentähden on erittäin tärkeätä osoittaa, 
mikä se häiritsee rauhaa ihmisten kesken ja 
mitkä syyt estävät ihmisiä olemasta veljiä. 

»Teosofian tulisi mielestäni näyttää, mitkä 
pohjimmaiset syyt saattavat ihmisten kesken 
vallitsevan rauhan vaaranalaiseksi, sekä suosit- 
taa keinoja niiden voittamiseksi. 

»Ensimäinen vaara on viha (suuttumus), joka 
herää ihmisen sydämessä hänen veljeään vas- 
taan, kun hän taistelee saavuttaakseen maallisia 
etuja. Jokaisen tulee tukahduttaa viha, joka 
nousee sydämessä toista ihmistä vastaan, 
vaikkakin se näyttäisi oikeutetulta. Kukaan ei 
koskaan saisi pitää toista huonona ihmisenä tai 
henkipattona. 

»Toinen on vihamielisyys miesten kesken 
naisten takia sekä kaikenlainen aistillisuus. 
Miesten ei tulisi heittäytyä irstaisuuteen, eikä 
pitää naista ainoastaan nautinnon väli- 
kappaleena. Jokainen mies liittyköön eroitta- 
mattomasti yhteen ainoaan naiseen, ja he pitä- 
kööt toisistaan läpi elämän. 

»Kolmas on sitoutuminen valalla. Älköön 
kukaan sitoutuko noudattamaan toisen tai tois- 
ten ihmisten erikoistahtoa, vaan pelatkoon jou- 
tua pakoitetuksi toimimaan vastoin yhtenäistä 
luonnon lakia, joka on sydämiimme kaiverrettu. 
Olkoon sanamme »niin» tai »ei». 

»Neljäs on kosto eli mielestämme laillinen 
rangaistus, kun ihmiset tekevät väärin meitä, 
vastaan, — joita vääryyksiä turhaan koetamme 
väkivallalla estää. Ei koskaan eikä missään 
tapauksessa pitäisi meidän maksaa pahaa 
pahalla eikä asettaa väkivaltaa väkivaltaa vas- 
taan. Kärsi vääryyttä ja kuinka paljon tahansa 
huonoa kohtelua, sillä voitto pahan yli on mah- 
dollinen ainoastaan lempeydelle, anteeksi- 
annolle     ja     ehdottomalle     kärsivällisyydelle. 
 

Pahan voittaminen on järkevän ihmisien ainoa 
elämän tarkoitus, sillä se todentaa hengen 
vallan aineen yli. 

»Viides on kansallinen vihamielisyys ja maan 
jakaminen erikoisiin valtakuntiin. Älä pidä 
vieraana äläkä vihollisena ketään toista kansal- 
lisuutta olevaa ihmistä; älä koskaan käytä asetta 
elävää olentoa vastaan, sillä jokainen ihminen 
on heimolaisesi ja veljesi. 

»Vakaumukseni on, että rauha ihmisten kes- 
ken ehdottomasti saavutettaisiin seuraamalla 
näitä viittä käskyä; ja että ainoastaan silloin 
käytännössä toteutuisi veljeys katsomatta 
rotuun, uskontunnustukseen tai väriin, mikä on 
Teosofisen Seuran päätehtävä. 

»Sentähden uskon, että näitä viittä käskyä 
pitäisi vakavasti suosittaa parhaimpana elämän- 
ohjeena jokaiselle jäsenelle siinä Seurassa, jota 
tunnetaan Yleisen Veljeyden seurana.» 

Tästä lyhyestä ja ytimekkäästä kirjoituksesta, 
jonka madame Blavatsky julkaisee ilman muis- 
tutuksia, käy selville, että ruhtinas Urusoff oli 
syvästi perehtynyt vuorisaarnan viiteen käskyyn, 
jotka Leo Tolstoi kirjoissaan oli paljastanut ja 
tulkinnut. Madame Blavatsky, joka piti suurta 
maanmiestään ja aikalaistaan Tolstoita »miltei 
kaikkitietävänä», ajatteli ja ymmärsi epäile- 
mättä, että Jeesuksen käskyjen noudattaminen 
olisi ihmiskunnan pelastus. Samalla hän tiesi, 
että oli turha odottaa suurempaa siveellistä 
heräymystä ja nousua, ennenkuin länsimaalaiset 
känsät hylkäisivät kristillisten kirkkojen väärät 
opit ikuisista asioista ja omaksuivat sen teoso- 
fisen elämänymmärryksen, joka puhui henki- 
sestä kehityksestä jälleensyntymisen ja karman 
avulla ja jota hän, H. P. B., oli lähetetty julista- 
maan.    1926:65—67, 

Ruhtinas Urusoff in pieni kirjoitus on yhtenä 
todistuksena siitä, ks Messias   1926:74. 

Ovi 
kuljen ovelta ovelle ja anon rakkautta. ks 

Tietäjä    1914:466^67, 
silloin suurempien mysterioitten ovet ovat 

hänelle avautuneet ks Mysteriot II   1916:115, 
Kristuksen neuvo opetuslapsille. Se avasi 

ovet ihan toiseen maailmaan, ks sukupuoli- 
elämä    1920:151—154, 

T. S:n ovet ks teosofia art T. S:n tehtävä 
1921:333—334, 

sopii Ruusu-Risti-seuran vaatimattomaan 
oveen,    ks R-R    1924:328, 

ovi — j a n u a     ks vuosi    1925:2—3, 
Kun kerran ovi saa jäädä vähän raolleen, niin 

sitä tullaan avaamaan yhä enemmän kunakin 
uutena vuosisatana,   ks H. P. B.    1925:4—8, 

silloin hänelle aukenevat Kristus-elämän ovet. 
ks I. T. J.    1926:244—247, 

»— — — Krishnamurti — — — on se ovi, 
jonka kautta ihmiset pääsevät Jumalan luo». 
----------Mutta surkea tuo ovi on — — — ruusu- 
ristiläisessä totuuden etsinnässämme    löytäneet 
juuri Pojan. — — — kokeneet, että Hän ja Hän 
yksin on ovi, on tie, on elämä, ks maailman- 
opettaja    1927:329, 

harvoja, jotka ovat kolkuttaneet totuuden 
valtakunnan ovelle.    Heille on ovi avattu ja he
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ovat astuneet tiedon autuuteen, ks H. P. B. 
1931:3—5, 
avatkaa minulle ovenne ks ilo 1931:7, 
On kuin ovi uuteen päivään olisi raollaan. 
Voidaan jo aavistaen nähdä, minkälainen on 
oleva elämä oven tuolla puolen, uuden aika- 
kauden sarastaessa,   ks Vesimies    1932:169—172. 

Oxenford, Ina 
K ä d e n l u k i j a .  Käsikirja       ajatuksen- 

lukijoille kirj. Ina Oxenford.    Suom. M. K—a. 
 

Suomentajan kustannuksella. Hauska ja opetta- 
vainen kirja, johon kannattaa tutustua! Hinta 
ainoastaan 80 p:iä.    1908:16. 

Oxenstjerna, Axel 
Axel Oxenstjerna tosin sanoi pojalleen: »jospa 

tietäisit poikani, kuinka vähän viisautta tarvi- 
taan maailmaa hallitsemaan», mutta hänen 
kokemuksensa ei ollut ilahduttava todistus kan- 
sojen vaatimuksista ja »valtiomiesten» tunnolli- 
suudesta,   ks kesäkurssit 1918:133. 
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P 

Paasonen, Emil 1918:48. 
Paasto 
Eikö Kristus neuvonut meitä olemaan iloisen 

näköisiä, silloin kun paastoomme? ks ilo 1909: 
266, 

Jeesuskin sanoi: jos paastoat, älä näytä maa- 
ilmalle surullista naamaa, vaan voitele kasvosi, 
että olisit iloisen ja kylläisen näköinen, ks vpm 
1932:38. 

Paavali 
Paavali ja hänen kristinuskonsa ks P. E. XII 
se kirkastettu taivaallinen ruumis, josta Paa- 

vali puhuu ks ylösnousemus 1905:214—215, 
Teosofia on kreikkalainen sana ja on sana- 

tarkasti suomennettuna jumalan viisaus eli vii- 
saus jumalasta eli j u m a l a l l i n e n  vii- 
saus. Paavali käyttää tätä sanaa ensimäisessä 
korinttilaisepistolassaan, puhuessaan »siitä vii- 
saudesta, joka on täydellisten hallussa: ei tämän 
maailman viisaudesta eikä tämän maailman 
päämiesten, jotka hukkuvat; vaan me puhumme 
siitä s a l a t u s t a  j u m a l a n  v i i s a u d e s t a ,  
jonka jumala on ennen maailman alkua säätä- 
nyt meidän kunniaksemme» (11:6—7). Nuo sanat 
kuuluvat kreikankielisessä alkutekstissämme: 
»alla laloumen theo s o p h i a n  en myste- 
rio» j.n.e. [*Ote art Teosofia kysymyksissä ja 
vastauksissa, ks P. E. Xj    1906:17, 

Paavali selittää esoterisesti raamatun kerto- 
muksen Abrahamin kahdesta pojasta? (Gal. ep. 
IV:22—31).   ks raamattu 1906:89, 114, 

Paavalin-tapaista jumaluusopillista järjestel- 
mää,   ks veri 1907:183—184, 

tämä Paavalin tunnettu lause (1 Korint. 3:11) 
on juuri semmoinen kulmakivi, jonka nojaan 
voidaan rakentaa kirkkokunta, ks usko 1909:137 
—138, 

ks lapsi 1909:200, 
Pukekaa päällenne Kristus. A p o s t o l i  

P a a v a l i ,  ks kristus art Salainen Kristus 1909 
joulul: 3—4, 

uskontomme alkuaikoina — — — Paavali 
opetti, ettei meidän tulisi kostaa itse, vaan voit- 
taa paha hyvällä, ks rauha 1910:326—328, 

Paavalin toiminnassa ks Tolstoi 1910:399—400, 
Paavali kirjeissään galatalaisille — — — heb- 

realaiskirjeessä   ks raamattu 1911:18—20, 
ks mysterio 1911:46, V. H. V. 1912:6—7, 
Paavali, jonka olemassaolo on historiallinen 

ks Kristus   1913:4—6, 
ks sijaissovitusoppi 1913:99—100, 
kirkastettuun ruumiiseen, josta Paavali puhuu 

ks ylösnousemus 1914:191, 
Paavali oli nuorempana kuulunut erääseen 

farisealaisten ankarimpaan lahkoon ks raamattu 
1915:442—443, 

Minun on käynyt niinkuin Paavalin Damas- 
kon tiellä — vaikken ole ollutkaan Saul. ks 
tunnustus 1918:166—167, 

K y s. Paavali oli teltantekijä ja evankeliu- 
min saarnaaja, mutta eikö tämä ollut hajamieli- 
syyttä? Eikö »suutarin olisi pysyttävä lestis- 
sään»? Eikö sellaisen suuren opettajan kuin 
Paavalin olisi pitänyt pysyä yksinomaan henki- 
sessä työssään? Eikö hänen opetuksensa ole 
ristiriitaisia, kun hän sanoo ruumiillisella työl- 
lään elättäneen itseänsä ja seuralaisiansa eikä 
kelienkään kuormana olleensa ja toisaalta 
sanoo, että evankeliumin julistajan pitää evan- 
keliumista elatuksensa saaman? 

Vast. Muistakaamme, että Paavali oli uran- 
uurtaja. Hän kyllä tiesi, mitä itse teki. Hän 
ehkei olisi vielä saanut elatustaan evankeliumin 
julistamisesta, mutta tahtoi silti lausua julki 
vakavan kantansa ja toivomuksensa tulevien 
apostolein ja profeetain varalle. Älkää liioin 
unohtako, että ajat ja olot muuttuvat. Tänään 
on toisin kuin Paavalin aikana. Nyt Paavali 
epäilemättä olisi suuri puhuja ja suuri kirjai- 
lija, matkustaisi paljon eikä ehtisi ajatellakaan 
ruumiillista työntekoa.   1919:215, 

ks Uni ja unennäkö 1924:301, 
Kristus on meissä, niinkuin Paavali opetti ks 

Teosofian joulusanoma  1925:371—374, 
ks teosofia 1926:9—10, teosofia 1926:168—169, 
Paavali arvatenkin puhuu vertauskuvallisesti, 

ks nainen 1926:303, 
Paavalin kirjeet taas kertovat tapauksista ja 

matkoista, joiden aika on tarkasti määriteltä- 
vissä historiallisesti, ks kristus 1927:3—4, 

Kys. Mitä tarkoittaa kun Raamatussa sano- 
taan näin: Mutta mitä Raamattu sanoo? »Aja 
pois orjatar poikineen, sillä orjattaren poika ei 
saa periä vapaan vaimon pojan kanssa.» Gal. 
4:30. 

Vast. Paavali puhuu vanhasta ja uudesta 
liitosta; mitä näillä sanoilla meidän kannal- 
tamme tarkoitetaan, voidaan lukea kirjasta 
»Christosophia». Paavali vertaa vanhan liiton 
ihmisiä orjiin ja orjien lapsiin ja uuden liiton 
ihmisiä (tosi kristityitä) vapaihin ja vapaiden 
lapsiin. Hän huomauttaa siitä, että maailman 
ihmiset aina ovat vainonneet hengen ja Juma- 
lan omia, ja nyt itseasiassa vanhan liiton seu- 
raajat ovat maailman ihmisiä uuden liiton lap- 
siin verraten: he ahdistavat ja vainoavat näitä 
uusia. Mutta lohdutukseksi hengen vapaille 
lapsille Paavali muistuttaa vanhasta juutalai- 
sesta laista, jonka mukaan orjattaren poika ei 
saanut periä yhdessä vapaan vaimon pojan 
kanssa: niin on vanhan ja uuden liiton lapsien-
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kin suhde; ainoastaan uuden liiton ihmiset, 
lempeät, rauhantekijät, ovat lupauksen lapsia ja 
saavat periä maan. Tästä voidaan lukea kir- 
jasta  »Vuorisaarna»  y.m.  1927:208, 

»Kristusta meissä», kuten Paavali sanoo ks 
Poika  1929:416, 

Kys. Miksi Paavali, joka ei ollut Jeesuksen 
oppilas, valittiin käännytystoimeen? Miksi Jee- 
suksen opetuslapset kohta Mestarinsa poistut- 
tua katoovat koko historian näyttämöltä? Pie- 
tarin nimeä vielä mainitaan vähän Ap. Teoissa, 
mutta  muita tuskin nimeksikään. 

Vast. Paavali kääntymyksessään tuli ylös- 
nousseen Jeesuksen oppilaaksi ja sai Mestarilta 
itseltään apostoolisen tehtävänsä, jonka vanhat 
opetuslapset vahvistivat. Vaikkei kanoonisissa 
kirjoissa puhuta kuin ohimennen toisista apos- 
toleista, on niistä kyllä ollut tietoja apokryyfi- 
sissä kirjoituksissa ja legendoissa. Oli olemassa 
Pietarin, Paavalin, Johanneksen, Andreaksen, 
Filippuksen, Tuomaan, Matteuksen ja Barna- 
baan Teot, vaikka kaikki käsikirjoitukset eivät 
ole säilyneet meidän päiviimme; useat olivat 
gnostilaista alkuperää. Kirkko hyväksyi lopulli- 
sesti vain »Apostolein Teot», jotka sen mielestä 
olivat historiallisesti pätevimmät.  1929:439, 

Kys. Miten on ymmärrettävä se seikka, 
minkä teosofia opettaa, että ihminen tarvitsee 
pitkiä ajanjaksoja muuttuaksensa ja kääntyäk- 
sensä, jopa useampia elinkausiakin, mutta Paa- 
valin sanotaan muuttuneen ja kääntyneen 
yhdessä hetkessä Damaskon tiellä? Samaa ker- 
rotaan monista muista esim. Filippin vangin 
vartijasta perheineen ja Lydiasta perheineen, 
sekä 3000 sielun kääntymisestä yhtenä päivänä? 
Tämä heidän kääntymisensä ei kait ollut mitään 
löysää tai epävarmaa, koska he kohta olivat 
mahdollisia kastettaviksi ja seurakuntaan lii- 
tettäviksi? 

Vast. Paavali oli etsinyt totuutta koko elä- 
mänsä iän, sentähden hänen kääntymisensä oli 
vain loppusaavutus. vaikka se tärkeässä koh- 
dassa mullisti koko hänen entisen käsityskan- 
tansa; kehotan kysyjää tutkimaan kirjaa »Paa- 
vali ja hänen kristinuskonsa». Samaa meidän 
on ajateltava toisistakin kääntyneistä: heidän 
kääntymisensä, oli se sitten syvempi tai 
kevyempi, oli samalla tulos heidän totuuden- 
etsimisestään. Harva ihminen on saavuttanut 
niin paljon yhdellä kertaa kuin Paavali, mutta 
harva on elämiensä vieriessä niin paljon pon- 
nistanut.    1929:439—440, 

Totuudenetsijä itse tuntee päinvastoin niin- 
kuin Paavalikin, että hän vain on ensimäinen 
syntisistä,   ks moraali  1930:95, 

ks Jeesus  1930:178, H. P. B.  1931:1—5, 
Kesäkursseilla tänä vuonna luettiin muuta- 

mia Paavalin epistoloita. Kolossalaiskirjeitä 
pohdittaessa tehtiin muutamia kysymyksiä, joi- 
hin vastasin yhteisesti seuraavaan tapaan: 

Kun olin nuori teosofi — nimittäin vasta 
alkanut tutkia näitä asioita ja muutenkin nuori 
iältäni, — sain monesta kirjasta lukea, että 
Jeesus Kristus ei itse perustanut kristinuskoa 
ja kirkkoa, vaan Paavali. Oli verrattain ylei- 
nen  käsitys   ei   ainoastaan   oppineiden  piirissä, 
 

vaan myöskin pappien ja teologien kesken ja 
monen muunkin ihmisen tajunnassa, että Paa- 
vali se oikeastaan oli, joka laski perustuksen 
kirkolle ja kristinopille. Ja kun minäkin olin 
teosofina tullut siihen käsitykseen kristin- 
uskosta, että se oli samaa kuin vuorisaarna, oli 
luonnollista, että hyväksyin hengessäni, että 
Paavali oikeastaan oli vain sotkenut asioita. 
Jeesus oli julistanut evankeliumin ja antanut 
vuorisaarnan, ja Paavali tuli ja rupesi puhu- 
maan Jumalan vihasta, sovituksista, lunastuk- 
sista ja enemmän tai vähemmän järjettömistä 
asioista. Näin ajattelin ja pyyhkäisin ensin pois 
Paavalin mielestäni. Voisinpa yhä vieläkin 
sanoa: Kun tahdomme tietää mitä kristinusko 
on, silloin älkäämme alussa välittäkö Paavalista, 
vaan kuunnelkaamme, mitä Jeesus Kristus on 
sanonut. Tämä on luonnollinen ja oikea asenne, 
sillä emme pääse koskaan selville siitä, mikä 
oli todellinen ensimäinen kristinusko, ellemme 
tutustu evankeliumien Kristukseen. Epistoloista 
emme pääse selville siitä, mitä Jeesus Kristus 
oli opettanut. Jää aina hämärät ja sekavat 
käsitykset niinsanotusta kristinuskosta, jos säi- 
lytämme mielessämme lapsuudessa oppimamme 
dogmit ja sekoitamme lunastukset, ristit, veri- 
kuolemaa y.m. Jeesuksen Kristuksen selviin 
sanoihin ja opetuksiin evankeliumissa — vuori- 
saarnassa. On tervettä, jos alussa emme hyväksy 
opinkappaleita, vaan omaksumme kristinuskona 
ainoastaan Jeesuksen Kristuksen itsensä anta- 
mat elämänneuvot, hänen vuorisaarnansa ennen 
kaikkea ja hänen viisi käskyään. Kun ensin 
ymmärrämme, että Jeesus on niin opettanut, ja 
omaksumme käskyt sillä tavalla, että elämme 
niitä, silloin aivan kuin itsestään unohtuvatkin 
kaikki teologiset opinkappaleet metafyysillisistä 
asioista. Emme käsitä, miksi puhutaan rististä, 
verestä, kuolemasta j.n.e, yksinkertaisten käs- 
kyjen ohella. Jeesus sanoo selvästi: »älä suutu, 
älä ole epäpuhdas, älä vanno, älä ole pahaa vas- 
taan, rakasta vihollistasi». Milloinka ehdimme 
ajatella sovituksia, ristiä y.m. yliluonnollisia 
asioita, kun meille jää yllin kyllin puuhaa käs- 
kyjen kanssa? Ne antavat meille kylliksi Sekä 
ajattelemisen että tekemisen aihetta. Ja Juma- 
lan kanssa välimme tulee hyväksi, samassa kun 
alamme olla puhtaita, rehellisiä, sävyisiä, nöy- 
riä, pahaa vastustamattomia j.n.e. Minä vaelsin 
vuosikausia siinä, että ymmärsin, että tämä oli 
Jeesuksen Kristuksen seuraamista. Ja vaikka 
ei kestänyt kauan ennenkuin ymmärsin eräitä 
muitakin asioita — esimerkiksi, että ihminen on 
jälleensyntyvä olento, että karma on j.n.e., sillä 
ne eivät sotineet käskyjen noudattamista vas- 
taan, — niin kuitenkaan en hengessäni ollut 
missään tekemisissä lunastusten, verikuolemain 
ja semmoisten kanssa. Ne olivat turhia, julmia 
ja rumia asioita. En harrastanut Paavalia mil- 
lään tavalla enkä ollut innostunut häneen. 

Mutta sitten huomasin, että Uudessa Testa- 
mentissa on, paitsi noita evankeliumeja ja 
ihmeellisiä kertomuksia Jeesuksesta Kristuk- 
sesta, lyhyesti kaksi tapahtumaa kerrottu, jotka 
ovat sangen erikoista laatua, koska niistä on 
vähän laajemmin kerrottu, vaikka kuitenkin 
vain viittaamalla.   Toinen tapahtuma on kerto-
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mus Stefanuksen kuolemasta. Kun Stefanus 
kivitettiin kuoliaaksi — hän oli ensimäinen 
kristitty marttyyri, — kerrotaan, että kun hänen 
päälleen heitetään kiviä ja hän kaatuu polvil- 
leen, silloin hänen silmänsä menevät auki, hän 
näkee taivaisiin ja näkee siellä Jumalan, Jee- 
suksen ja enkeleitä. Taivaat aukenevat hänelle 
ja hän kuolee äärettömässä autuudessa. Hänen 
silmänsä kirkastuivat niin yliluonnollisen kirk- 
kaiksi, että eräs mies, joka vartioi kivittäjien 
vaatteita ja katseli sieltä etäämpää, kohtasi 
Stefanuksen katseen ja jäi ihmetellen mietti- 
mään, mitä tuon ihmisen silmissä oli ja mitä 
se mies oikeastaan näki. Ja hän, joka ehkä 
muiden muassa oli kehoittanut kivittämään 
Stefanusta, sai tärisyttävän pistoksen sydä- 
meensä siinä katsellessaan. Tämä mies oli Sau- 
lus, diasporajuutalainen, yläluokkalainen hyvän 
kasvatuksen saanut rabbiini. Toinen kertomus 
koskeekin häntä. Apostolein Teoissa — samassa 
kirjassa, missä kerrotaan Stefanuksen kuole- 
masta, — kerrotaan nyt, että Saulus sai, olles- 
saan matkalla kristittyjä vainoamaan, yhtäkkiä 
Damaskuksen tiellä läpikäydä ihmeellisen koke- 
muksen. Suuri valo häikäisi hänen silmiään ja 
hän tuli kuin sokeaksi. Siinä valossa hän kui- 
tenkin näki — ainakin hän kuuli Jeesuksen 
Kristuksen hänelle puhuvan. Tämän Damaskus- 
kokemuksensa perästä hän muuttui. Hänestä 
tuli Paavali. Hän vetäytyi joksikin aikaa yksi- 
näisyyteen ja nautti opetusta joltain viisaam- 
malta kristityltä. Sitten hän lähti Jerusalemiin 
tapaamaan toisia apostoleita ja neuvottelemaan 
heidän kanssaan. Hän oli saanut sisältään käs- 
kyn, että hänen piti levittää Kristuksen sano- 
maa ympäri maailman. Jerusalemista päin oli 
kuultu hänen ihmeellisestä kääntymyksestään 
ja että hän tahtoi tehdä työtä heidän kanssaan, 
ja apostolit kutsuivat hänet sinne. Paavalista 
tuli sitten se pakanain apostoli, joka levitti kris- 
tinuskoa kreikkalaisten, roomalaisten y.m. kes- 
ken. 

Nyt meidän huomiomme pitää totuudenetsi- 
jöinä kohdistua Paavalin Damaskuskckemuk- 
seen, sillä olisi aivan liian halpahintaista, jos 
ajattelisimme siltä kannalta, että Jeesus teki 
hänestä aatteenlevittäjän ilmestymällä hänelle 
ja omalla auktoriteetillaan vaikuttamalla niin, 
että hän rupesi työskentelemään sen asian puo- 
lesta, jota vastaan hän oli ennen ollut. Sem- 
moinen näkökanta olisi liian pintapuolinen. 
Kyllähän meidän päivinämme moni materialisti 
kääntyy uskomaan henkimaailmaan, jos hän 
spiritistisessä istunnossa tulee täysin vakuute- 
tuksi, että henkimaailma on olemassa. Hän ei 
voi kieltää järkeään ja ajatustaan; ei voi enää 
sanoa, että vainajia ei ole olemassa. Moni tiede- 
mies, joka ennen nauroi taikauskolle tulee jär- 
kytetyksi ja muuttaa materialistisen kantansa 
spiritistiseksi vakaumukseksi. Tämä on luon- 
nollista. Mutta emme käsitä Paavalia, jos luu- 
lemme, että Paavalin Damaskuskokemus oli 
jotain tämän suuntaista. Semmoinen ei olisi 
ollut edes tarpeen Paavalille, sillä rabbiinina 
hän tiesi, että henkimaailma oli olemassa — 
että vainajia oli.   Paavali uskoi ennakolta sen. 
 

Hänen kokemuksensa oli toista laatua. Se oli 
todellista henkistä kokemusta — henkistä 
uudestaansyntymistä. Ja jollemme itse ymmärrä 
tätä Paavalin kokemusta, emme täysin ymmärrä 
hänen kirjeitään. Silloin meidän on parempi 
jäädä tuolle kannalle, että Jeesus toi vuori- 
saarnan käskyt ja muut opetukset, ja kristin- 
usko on sitä, että seuraamme niitä. Emme voi 
ymmärtää Paavalia, ellemme ymmärrä hänen 
Damaskuskokemustaan. Vasta kun olemme sel- 
villä, mitä Damaskuskokemus oli, voimme 
ymmärtää Paavalia ja mitä hän opettaa ja kir- 
joittaa epistoloissaan. Nyt on asian laita niin, 
että ei ole ollenkaan mahdotonta nykyajan 
ihmisen läpikäydä samaa Damaskuskokemusta 
kuin Paavali. Päinvastoin — minusta syvempi 
kristinusko alkaa Damaskuskokemuksesta. Val- 
mistavaa puuhaa on, että ensin kulkee Jeesuk- 
sen jäljissä, uskoo Jeesuksen sanomaan ja nou- 
dattaa hänen käskyjään. Mutta sitten, kun on 
tätä valmistavaa tietä kulkenut, avautuu uusi 
syvempi käsitys Jeesuksen sanomasta ja Jee- 
suksesta Kristuksesta itsestään ja koko kristin- 
uskosta. Ja se tulee silloin, kun läpikäy Paava- 
lin Damaskuskokemuksen. Silloin kristitty 
astuu kuin uuteen maailmaan — metafyysilli- 
seen maailmaan. Hän ymmärtää Paavalin kir- 
jeitä ja tietää mistä Paavali kirjoittaa j.n.e. 
Hän ymmärtää minkätähden Paavali kirjoittaa 
juuri tuolla tavalla — vähän epäröiden, mutta 
silti varmasti. Epäröiden, että osaisikohan valita 
ymmärrettäviä sanoja, jonka tähden hän pyy- 
tää ystäviltään, että he rukoillen auttaisivat 
häntä oikealla tavalla tulkitsemaan, mitä tietää 
ja mitä oli kokenut. Paavalin Damaskuskoke- 
mus on todella erinomaisen käänteentekevä, 
merkillinen ja syvällinen kokemus, sillä silloin 
— jos nyt otaksumme, että teemme semmoisen 
kokemuksen — Kristus tulee meille ja samalla 
meissä eläväksi. Jeesus Natsarealainen tuli jo 
valmistavalla tiellä opettajaksemme. Näimme 
hänet viisaana, hyvänä ihmisenä, jota nimitet- 
tiin Kristukseksi, ja kuuntelimme hänen sano- 
jaan elämän ristiriitojen jälkeen. Mutta kun 
teemme Paavalin (tai Stefanuksen) Damaskus- 
kokemuksen, silloin avautuu meille Kristus 
kosmillisena ja mystillisenä. 

Paavali näki sillä hetkellä mikä on Jumalan 
Poika. »Näki» sana on vaillinainen — tietä- 
mistä se oli. Siihen mahtuu näkeminen ja kuu- 
leminen, — mutta samalla uusilla aisteilla 
havaitaan jotain. Se ei ole selvänäköä tavalli- 
sessa merkityksessä, ei mitään, jota näkee vain 
ulkopuolisesti, vaan se on muutos ihmisen koko 
olemuksessa. Ihmisen tajunta tulee toiseen 
maailmaan, vaikka se asuu ruumiissa. Ihminen 
irtautuu ruumiista ja saa kuin toisen ruumiin, 
joka ei ole haamu, ilmiöllinen, fenomenaalinen, 
vaan joka on uusi tila. Voisimme sanoa, että 
se on kuin uusi väreily, vibratio toisessa maa- 
ilmassa, jolla ei muotoa itsessään ole, jollei 
»katsele». Jos katselee, voi nähdä itsessäänkin 
muodon ja voi muotoja nähdä muuallakin. 
Mutta koko muodollisuus on niin suuri sivu- 
seikka, että siihen ei jaksa kiinnittää huomiota; 
koko huomio kiintyy niihin yliluonnollisiin 
asioihin, jotka siellä tulevat tiedoksi.    Ja yksi
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kohta Damaskuskokemuksessa on juuri se, että 
näkee Jumalan Pojan, kosmillisen Kristuksen, 
sen täydellisyysihanteen, joka elää Isän tajun- 
nassa. Kokemuksessa joutuu itse Isän, Juma- 
lan kanssa kosketukseen, mutta sillä tavalla, 
että tulee tajuiseksi Hänen ihannekuvastaan, 
Hänen kosmillisesta Kristuksestaan. Tämä täy- 
dellisyyskuva on elävä. Sana »kuva» on huono 
ja väärä sana, mutta en keksi parempaa. Paa- 
vali itse käyttää sitä sanaa; sentähden se sana 
tulee mieleen. Se on elävä Taivaallinen Ihmi- 
nen. Siitä elävästä Taivaallisesta Ihmisestä 
tulee Paavali Damaskuskokemuksessaan tietoi- 
seksi ja huomaa, että tämä Taivaallinen Ihmi- 
nen, tämä kosmillinen Kristus täyttää koko 
maapallon, koko aurinkokunnan, koko meidän 
maailmamme. Sen hän tajuaa, näkee, tietää. 
Siinä piilee täydellisyyden siemen ja täydelli- 
syyden mahdollisuus kaikille eläville olennoille, 
sillä elävä Kristus on täällä kaikkialla. Juma- 
lan Poika on laskettu salaisena siemenenä 
kaikkien   ihmisten  henkeen. 

Mutta Damaskuskokemuksessa on toinenkin 
ihmeellinen puoli, jonka Paavali myös heti 
havaitsee, nim. se, että tämä taivaallinen ihmi- 
nen, tämä Jumalan Poika, kuvastuu Jeesuksena 
Kristuksena. Se on aivan kuin Jeesus Kristus 
olisi kaikkialla — ja ei kuitenkaan. Jeesus 
Kristus on yksilönä tuossa ja sanoo Paavalille: 
»kuinka sinä taistelet minua vastaan». Paavali 
näkee, että Jumalan Poika on kaikkialla, mutta 
Jeesus Kristus seisoo hänen edessään ja puhuu: 
»miksi sinä minua vastaan taistelet». Ja se 
»minä» on kaikkialla ja Jeesuksessa Kristuk- 
sessa. Tämä on se toinen ihmeellinen, myste- 
rio, minkä Paavali Damaskuskokemuksessa 
havaitsee. Hän näkee, että kosmillinen Kristus 
on nyt laskeutunut alas ihmiskuntaan — se tuli 
Jeesus Natsarealaisen kautta. Hän oli se, jonka 
välityksellä Kristus, Jumalan Poika laskeutui 
ihmiskuntaan, asuen nyt jokaisen ihmisen hen- 
gessä. Se elämä siis, joka on Jeesus Natsarea- 
laisessa, on kaikkialla. Jeesus on elävä sym- 
booli siitä. Hän näkee, kuinka kaikkialla on 
Jeesuksen ruumis ja veri, toisin sanoen henke- 
vöitynyt elämän voima. Veri tarkoittaa minuu- 
den aineilmennystä näkyväisessä maailmassa ja 
tässä näyssä sitä elämänvoimaa, jonka välityk- 
sellä minuus ilmenee — toisin sanoen sitä elä- 
mää, joka virtaa kaikkialla ja on joutunut Kris- 
tustajunnan läpitunkemaksi. Kaikki on itse 
asiassa Jumalan Pojan ruumista. Maapallo on 
sitä. Maapallosta kasvavan puun hedelmä on 
Kristuksen ruumista. Se vehnä, joka kasvaa 
pellolla, on myöskin nyt Kristuksen ruumista. 
Jos siitä tehdään leipää, on se Kristuksen ruu- 
mista. Nyt ei ole enää sitä paikkaa luonnossa, 
jossa ei väreilisi Kristuksen ruumis. Koko maa- 
pallon ja aurinkokunnan aurassa se väreilee. 
Sen elämänvoima ja minä on joka paikassa. 
Samoin on hänen verensä, joka virtaa joka pai- 
kassa. 

Damaskuskokemuksessaan Paavali vaistomai- 
sesti lausuu itsekseen: »hänen verensä virtaa 
kaikkialla ja hänen ruumiinsa on kaikkialla». 
Ja myöhemmin hän saa kuulla, että Jeesus itse 
on käyttänyt semmoista sanontatapaa — opetus- 
 

lapsilleen hän oli puhunut lihasta ja verestä. 
Nuo sanat ovat realistisia symbooleja todelli- 
suudesta, sillä kun Jeesus menee pois, on Kris- 
tuksen ruumis kaikkialla ja Kristuksen veri 
virtaa kaikkialla. Tämän Paavali näkee ja 
tajuaa. 

Ja minun täytyy sanoa, että oikeastaan ihmet- 
telen, kuinka nerokas ja selväjärkinen hän on, 
kun hän sitten kertoo tästä uudesta asiasta niin- 
kin luonnollisella ja yksinkertaisella tavalla, 
kuin hän kertoo, sillä hän näkee kolmanneksi 
vielä sen seikan — hän itse koki sen, — että 
me ihmiset tulemme täydellisiksi taikka astum- 
me tielle täydellisyyteen päin sillä, että otamme 
vastaan tuon Kristuksen — Jumalan Pojan — 
ruumiin ja veren; että otamme hänen elämän- 
voimansa, jossa Kristusminuus on, itsessämme 
vastaan. Ja kun otamme sen hengessämme ja 
sielussamme vastaan, silloin tämä Kristuselämä 
meidät puhdistaa ja pyhittää. Me emme osaa 
eikä meidän tarvitse nousta minkäänlaisiksi 
jumalallisiksi olennoiksi. Mutta meidän tulee 
valmistua ja puhdistua niin, että saamme läpi- 
käydä Damaskuskokemuksen. Kun se kokemus 
avaa taivaitten portit, silloin otamme vastaan 
henkeemme ja sieluumme, omaan minuuteemme 
Kristuksen minän; hänen verensä ja ruumiinsa 
välityksellä otamme hänen väreilynsä kosmok- 
sessa itseemme. Meidänkin olemuksemme alkaa 
samalla tavalla väreillä, kun otamme hänen 
elämänvoimansa ja verensä vastaan, jossa asuu 
hänen minänsä, — niinkuin Paavali sanoo: 
»Kristus elää nyt minussa». Jumalan Pojan 
minuus tulee meihin ja puhdistaa sielumme 
kaikesta synnistä — »veripunaisesta lumivalkoi- 
seksi». 

Paavali tuli kokemuksessaan niin häikäis- 
tyksi, — se oli hänestä, oppineesta miehestä, 
niin mullistavaa, järkyttävää ja ihmeellistä, 
että hänen elämänsä kokonaan muuttui. Hän 
lähti nyt miltei yli-inhimillisellä voimalla ja 
ponnella julistamaan sitä uutta sanomaa, jota 
kukaan ennen ei ollut julistanut, koska itse asia 
oli tapahtunut  nyt vasta.   1932:201—207, 

ellei Paavalin perustama kristillinen teologia 
kirkastu Paavalin oman tarkoituksen mukai- 
seksi. — — — mikä Paavalin teologinen meta- 
fysiikka oli — — — työhön Jeesuksen ja Paa- 
valin auttamiseksi heidän suunnitelmiensa 
toteuttamiseksi,   ks uskonpuhdistus  1933:200, 

P. E:n juhlaesitelmää »Teosofinen liike ja 
apostoli Paavali» oli odotettu jännityksellä. 
Yritämme seuraavassa toistaa joitakin ajatuk- 
sia tästä hänen viimeisestä esitelmästään, joka 
Pikakirj oitettuna on tallella ja saataneen siis 
vielä kokonaisuudessaan kaikkien jäsenten luet- 
tavaksi. 

Teosofinen liike ja apostoli Paavali on yllät- 
tävä yhdistelmä. On harvinaista, että puhutaan 
apostoli Paavalista teosofisen liikkeen yhtey- 
dessä. Huomio on kohdistettava teosofisen liik- 
keen alkuun, siihen, mistä se on kotoisin. Se 
ei ole uskonto eikä lahko. Se on uskonnollinen 
sikäli, että se puhuu uskonnosta yhteisenä, ylei- 
senä ilmiönä, tutkii, mistä uskonto on saanut 
alkunsa, kuinka uskonto valaisee kaikkia elä- 
män eri ilmiöitä.    Kaikista tärkeintä teosofisen
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liikkeen yhteydessä on. että sen alkuperä on 
sama kuin kaikkien suurten uskontojen: se on 
eräs veljeskunta tämän maan päällä, ja jonka 
jäseniä elää tämän ihmiskunnan keskuudessa, 
vaikka he elävät salattuina ja tuntemattomina. 
Ihmiset eivät heitä tunne. Vain silloin tällöin 
se toimii julkisesti siten, että se lähettää jon- 
kun veljen maan päälle. Hän kehoittaa ihmi- 
_siä elämään parempaa ja jalompaa elämää, 
mutta me lohdutamme itseämme sillä, että hän 
ei ole tavallinen ihminen, vaan epätavallinen, 
ehkäpä joku jumala, niinkuin on aikoinaan 
luultu Kreikassa ja Intiassa. Siinä ei ole mitään 
pahaa, ellemme tahtoisi tällä vapauttaa itseäm- 
me velvollisuuksista, jotka meille tulevat sillä, 
että hän oli keskuudessamme. Me vaiennamme 
omantuntomme äänen sillä, että asetamme 
hänet jalustalle ja palvomme häntä. — Turhaa 
meidän on haaveilla mistään paratiisista ennen 
kuin olemme luoneet tilan onnelle, autuudelle, 
hyvälle omassa sydämessämme. Maapallo ei ole 
luotu helvetiksi, vaan paratiisiksemme. Kun 
te otatte itseenne Jumalan valtakunnan, silloin 
se astuu alas maan päälle. Tähän ovat kaikki 
suuret opettajat aina viitanneet. Meidän on 
jatkettava työtä, jonka luonnon kaikki jumalat 
ovat panneet alulle. Paavali sanoo: »Koko luo- 
makunta odottaa Jumalan Poikain palaamista». 
Se merkitsee, että ihmisten vaikutus ulottuu 
laajemmalle kuin he itse nykyisillään osaavat 
aavistaakaan. — Teosofinen liike sai alkunsa 
tästä pyhästä veljeskunnasta. H. P. B. oli hei- 
dän työvälineensä. Teosofinen liike on kotoisin 
korkeudesta, hengen maailmasta. Missä suh- 
teessa teosofinen liike on kristinuskoon? Jeesus 
Kristus on tuon mainitsemamme veljeskunnan 
pää. Ovatko hänen apostolinsa kuolleet? Vel- 
jeskunnan jäsenistä ovat useimmat tuntematto- 
mat, eräät tunnettuja. Jos he kerran kuuluvat 
tuohon veljeskuntaan, merkitsee se, että he yhä 
elävät. Kaikki nuo ihmeelliset ihmiset yhä elä- 
vät. Entä meille jo lapsuudestamme tutut apos- 
tolit? Vaikkemme tietäisikään kaikkien vai- 
heita voimme ainakin tietää jotakin eräistä, 
etenkin Paavalista. Mitä me tiedämme hänestä? 
Hän oli diasporajuutalainen, joka erosi muista 
apostoleista siinä, että hänen mielestään paka- 
noillekin oli julistettava uutta sanomaa, vieläpä 
niin, ettei heidän tarvinnut tulla juutalaisiksi. 
Pietari ja Jaakob antoivat kannatuksensa Paa- 
valille ja Barnabaalle. — Paavali astui syvällis- 
ten kokemustensa jälkeen Mestari-ihmisten 
joukkoon, niiden, jotka tekevät työtä ihmis- 
kunnan hyväksi. Hän ei tullut samalla tavalla 
kuolemattomaksi kuin Jeesus Kristus. Hän on 
syntynyt uudelleen, hänellä on uusi ruumis, 
mutta hän on kuitenkin sama Paavali. Hän on 
yhtä innostunut Jeesuksen sanomasta kuin 
ennenkin. 

Paavali on katsellut teosofista liikettä. Hän 
ei liittynyt siihen, kun kaksi muuta Mestaria 
pani teosofisen liikkeen alulle. Hän pysyi 
samalla epäilevällä kannalla kuin muutkin. 
Paavali, joka oli koettanut moneen kertaan 
puhdistaa kristinuskoa ja kristillistä kirkkoa, 
pysyi epäilevällä kannalla, mutta luonnollisesti 
täynnä myötätuntoa.   Kaikki eivät ottaneet vas- 
 

tuuta päälleen; sen ottivat Mestarit Moorya ja 
Koot Hoomi. Monet arvelivat, että he ehkä 
20:11a vuosisadalla voisivat tehdä jotakin. Teo- 
sofisen liikkeen vaikutushan on, että se tahtoo 
elähyttää kaikkia uskontoja, saada aikaan, että 
jokaisessa uskonnossa aletaan seurata alku- 
peräistä opettajaa. — Ehkä 1900-luvun ensim- 
mäisellä puoliskolla voidaan ryhtyä puhdista- 
maan kristinuskoa, siis jo v:sta 1925. — Pohjo- 
lasta tullaan esittämään suurella ponnella, mitä 
kristinusko on. H. P. B. on viitannut Suomeen. 
Se voi merkitä sitä, että H. P. B. on päättänyt: 
»Minäpä synnyn Suomeen.» Paavali on mukana 
tässä työssä. Hän auttaa kaikkia niitä, jotka 
vilpittömästi tahtovat palvella tätä asiaa. 

Toivon, että voisitte uskoa niinkuin minä 
uskon, tietää, niinkuin minä tiedän, että Paa- 
vali on mukana tässä työssä, jota me olemme 
tekemässä.   1934:180—182, 
ks Lasten Ruusu-Risti  1934:182—183, 
ks  Teosofia   ja   sosialismi   1934:248—257,   veri 
1934:345. 

Paavi 
tieteen — — — paavinistuimelta ks sukupuoli- 

asia 1906:13—17, 
Kys. Mitä merkitsee sana »paavi» ja minkä- 

tähden se on Rooman kirkon »pään» nimi? 
Vast. Sana »paavi» on latinalaista alku- 

juurta (p a p a) ja merkitsee »isä». Alkuaan 
kutsuttiin sillä nimellä kaikkia kristillisiä piis- 
poja, mutta yhdennellätoista vuosisadalta läh- 
tien ruvettiin nimellä p a p a kunnioittamaan 
yksinomaan Rooman piispaa, joka oli mahtavin 
ja  vaikutusvaltaisin.   1912:143, 

Paavi oli erikoisen vihamielinen vapaamuura- 
reille, ks Cagliostro 1916:13—14, 

ks  apostolit  1924:245—247. 
Pagan,  Isabelle M. 
ks kesäkurssit 19,11:256—257, 
[*Ote Miss I. M. Paganin art »Tukholman 

kongressi»:] 
— — — Unohtumaton kokemus monille mei- 

käläisille oli Suomen ylisihteerin Mr. Pekka 
Ervastin innostuttava puhe rotuihanteista ja 
Suomen suojelusenkelin tehtävästä. Luennoit- 
sija ei ollut ehtinyt kääntää luentoansa englan- 
ninkielelle, ja kun hän ei tahtonut puhua suo- 
rastaan sillä kielellä, piti hän sen ruotsiksi esi- 
tettyään lyhyen anteeksipyynnön. Halukkaasti 
odottavat jäsenet, jotka melkein kaikki kohte- 
liaasti jäivät kuuntelemaan, saivat palkakseen 
tuntea, kuinka he aivan kohosivat kielimuurien 
yläpuolelle, ja he seurasivat niin jännittyneesti 
puheen henkeä, että mikään muu luento koko 
kongressin aikana ei saanut osakseen hurjem- 
paa kättentaputusta. Telepatia on ihmeellinen 
voima, ja kuuntelijan vastaanottoinen mielen- 
tila saa uinuvat kyvyt heräämään, niin että 
niissä merkillisellä tavalla syntyy vastakaikua. 
Tosin tietysti useimmille kuulijoille jokin vel- 
jeskieli oli ainakin vähäsen tuttu, mutta kai- 
kuva ääni ja huolellinen lausunta sai ajatuksen 
tekemään vaikutuksen silloinkin, kun sanat oli- 
vat tuntemattomat, ja esitystapa oli niin erin- 
omaisen yksinkertainen ja selvä, että kun esi- 
tys    vastarinnan    välttämisen   kauneudesta   ja



Paha — 421 — Paha 

korean kansallisihanteen horjumattomasta seu- 
raamisesta korkeimmilleen kohonneena päättyi 
erääseen Kristuksen autuudenjulistuksista, niin 
tutut sanat tunkivat suoraan sydämeemme, niin- 
kuin ne olisi lausuttu omalla äidinkielellämme. 
Sellainen kokemus auttaa meitä ymmärtämään, 
mitä tapahtui ihmeellisenä helluntaipäivänä 
kaksituhatta vuotta takaperin. — — — Isa- 
belle M. P a g a n .  (Aikakauskirjasta »Theo- 
sophy in Scotland».)   1913:294. 

Paha 
Taipumus pahaan ks rikos 1905:215, 
»Paha»  hän on ainoastaan siinä määrin kuin 
hän ei tunne omaa itseään. Sentähden ks Ihmi- 
sen  synnynnäinen  1906:61, 

Paha ja hyvä ovat suhteellisia käsitteitä. — 
Eikö siis paha itsestään ole paha? — Ei ehdot- 
tomassa merkityksessä. Jos ikuisesti teette eroa 
hyvän ja pahan välillä, saatte — niinkuin kris- 
tilliset kirkot — kaksi jumalaa, joista toinen 
saa  nimen  »perkele». — Mikä sitten  on paha? 
— Paha on hyvän toinen puoli. Paha on varjo, 
hyvä on valo. Paha on koulu, jossa henki kehit- 
tyy. »Jos syötte hyvän ja pahan tiedon puusta, 
tulee teistä jumalia». Tiedon koulussa opitaan 
ensin pahan tuntemiseen, sitten kärsimyksien 
avulla hyvän. — Onko Jumala siis luonut 
pahan? — Ei Jumala mitään »luo» tyhjästä, 
mutta epäilemättä paha on kotoisin Jumalasta. 
— Ihmeellinen Jumala teillä teosofeilla!   Onko 
hän omasta mielestänne hyvä vai paha? — — — 
Ei Jumala ole hyvä eikä paha. Mutta maailman- 
kaikkeus on täynnä Jumalan kunniaa. Maail- 
mankaikkeus on viisaasti järjestetty. Kun ajat- 
telen, mikä suurenmoinen tulevaisuus meitä 
kaikkia odottaa, lankean kasvoilleni maahan ja 
tunnustan Jumalan majesteetin. Mikä minä 
olen, että semmoisen kunnian olen ansainnut? 
Jos jotakin Jumala on, on hän ääretön rakkaus 
ja viisaus. Mitä on paha? Leikkikalu, jolla 
lasta kiihotetaan, vitsa, jolla lasta opetetaan. 
Kun ihminen kasvaa täyteen ikään, hän jättää 
leikkikalut ja välttää vitsat. Kun ihminen on 
käynyt pahan koulun, on hän oppinut rakasta- 
maan hyvää, ja suomuksina putoaa paha hänen 
silmistään. Mitä minä Jumalasta sanon? Jos 
hän jotakin on, on hän Itse Hyvä. Mutta minä 
en kykene ratkaisemaan hänen pohjatonta salai- 
suuttaan. 

[*Ote art sarjasta Teosofia kysymyksissä ja 
vastauksissa]   1906:113, 

EI PAHAA PAHALLA. 
Nykyiset tapahtumat Venäjällä ja äskettäin 

meillä Suomessakin ovat sitä laatua, että jokai- 
nen ajatteleva ihminen kauhistuen kysyy itsel- 
tään, onko murha ja väkivalta ja verinen veljes- 
sota ainoa keino, millä vanhuuttaan lahonnut 
yhteiskuntamuoto on puhdistettavissa ja uudis- 
tettavissa. Onko paha ainoastaan voitettavissa 
pahalla? Eikö ole olemassa mitään muuta kei- 
noa? Ovathan kaikki viisaat jumalanmiehet 
julistaneet järkähtämättömänä totuutena, että 
ainoastaan hyvä voittaa pahan, että ainoastaan 
rakkaus voittaa vihan, että ainoastaan ylevä- 
mielinen   rauhallisuus   voittaa   väkivallan.    Ja 
 

tuntuuhan itsestään selväitä, ettei tarkotus 
pyhitä keinoja! Jos kerran päämaali on rauha, 
rakkaus, sopusointu ja onni, kuinka se olisi 
saavutettavissa veristen taistelujen, vihan, 
veljesriitojen, kyynelten ja huokausten kautta? 

Tämä on ihmiskunnan iänikuinen läksy. 
Jokaisen yksilön povessa piilee onnen kaipuu, 
koko ihmiskunnan sydäntä elähdyttää toivo 
kerran päästä luvattuun maahan, kerran saa- 
vuttaa onni, jota ainoastaan laupeuden kyynelet 
kostuttavat. Mutta kuitenkaan ei yksilö eikä 
ihmiskunta luovu etsimästä sitä onnea väki- 
vallalla, taistelulla ja kamppailulla. Päämaali 
on useilla selvänä, mutta keinoja tuskin kukaan 
oivaltaa. Kuuroille korville ovat viisaat huuta- 
neet. Yhäti vain ihmiset kuuntelevat himojensa 
myrskyisiä ääniä. »Tapa, tapa!» kaikuu oikeu- 
tettuna käskynä joka taholta, ja ne, jotka koet- 
tavat puhua järjen kieltä, sydämen kieltä, 
omantunnon kieltä, ne ovat toisten mielestä 
haaveilijoita. 

Näin ollen on selvä, että toistaiseksi vallan- 
kumoukset ovat historiallisia välttämättömyyk- 
siä. Sorto yhdeltä puolen herättää katkeruutta 
ja vihaa toisaalla. Kuinka se katkeruus ja viha 
voisi lauhtua muuten kuin vereen ja kostoon? 
Vaarallista on leikkiä inhimillisten intohimojen 
kanssa. Se on jousen jännittämistä omaa itseään 
kohti. 

Yhtäkaikki on juuri haaveilijoiden pieni etu- 
vartiosto ihmiskunnan varsinaisena toivona. 
Sillä joskin heidän äänensä on vielä heikko, jos- 
kin heidän vaikutusvoimansa on mitätön, on se 
kuitenkin päivä päivältä kasvava ja varttuva ja 
lopulta heidän ohjelmansa tunkee läpi kaikkien 
mielten, sillä päivä kerran nousee, jolloin 
ihmiskunta ei enää luota »vanhoihin, taattuihin 
keinoihin». Sitä päivää odottaessa on ylen tär- 
keä, että haaveilijoiden »pikkuinen lauma» 
pysyy uskollisena loppuun asti. 

Mikä sitten on heidän ohjelmansa? Mikä on 
se hyvä ja rauhallinen keino, jolla he tahtovat 
voittaa maailman vääryydet? 
Kuulkaamme, mitä H. P. Blavatsky sanoo: 
»Jos koettaisimme ajaa läpi valtiollisia muu- 
toksia, ennenkuin olemme voineet uudistaa 
ihmisluontoa, on tämä aivankuin jos kaatai- 
simme uutta viiniä vanhoihin leileihin. Täytyy 
opettaa ihmisiä sisimmässä sydämessään tunte- 
maan ja tunnustamaan oikeita, totisia velvolli- 
suuksiaan toisiaan kohtaan, sitten itsestään 
häviävät vanhat vallan väärinkäytöt ja kan- 
sallispolitiikan väärät lait, jotka perustuvat 
yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen itsekkyyteen. 
Vähäjärkinen on puutarhuri, joka leikkaamalla 
koettaa poistaa myrkyllisiä kasveja kukkalavas- 
taan, sen sijaan että kiskoisi ne juurineen pois. 
Mahdoton on saada aikaan pysyväinen valtiolli- 
nen uudistus, kun samat itsekkäät ihmiset edel- 
leenkin johtavat asioita.» (The key to Theo- 
sophy,  siv.  156.) 

Ihmisten täytyy muuttua, ihmisten täytyy 
valistua! Kas siinä haaveilijoiden, mutta myös 
kaikkien viisasten neuvo. »Mutta eihän ihmiset 
voi enkeleiksi muuttua», väitetään tähän. »Jos 
jäätte  odottamaan  yhteiskunnan  uudestasynty-



Paha — 422 — Paha 

mistä siksi kunnes ihmiset ovat tulleet täydelli- 
siksi, saatte odottaa maailman loppuun saakka, 
eikä sittenkään se päivä ole koittava!» 

Hyvin mahdollista, vastaavat haaveilijat, 
mutta kysymys ei olekaan täydellisistä ihmi- 
sistä ja enkeleistä. Mitä täydelliset ihmiset ja 
enkelit välittäisivät yhteiskuntamuodoista, mi- 
käli koskee heitä itseään! Kyllä enkelit aina ja 
joka paikassa tulevat toimeen. Kysymys onkin 
tavallisista ihmisistä. Kysymys on siitä, että 
ihmiset ylipäänsä tarvitsisivat parempia, luon- 
nollisempia, terveellisempiä, oikeudellisempia, 
vapaampia, rehellisempiä olosuhteita voidakseen 
kehittyä ja olla onnellisia. Ja näitä oloja saa- 
vuttaakseen heidän täytyy muuttua, valistua, 
herätä. 

Mutta millä tavalla? Ainoastaan siten, että 
ymmärtävät ja koko sielullaan käsittävät, että 
pahaa ei voiteta pahalla, että väkivaltaa ei pois- 
teta väkivallalla. Kaikissa ihmisissä on herä- 
tettävä halu parempiin, kaikkia ihmisiä, niin 
»ylhäisiä» kuin »alhaisia», on saatettava ikävöi- 
mään onnea ja tyytyväisyyttä ja vapautta — 
kaikille. 

Se suuri ja mahtava keino, joka yksin vie toi- 
vottuun päämaaliin, on ihmisten sisäinen mieli- 
kuvituselämä. Koko luonto, koko yhteiskunta 
on ajatuksen eli mielikuvituksen tuotetta; jos 
muutoksia tahdotaan aikaansaada, on tämä mah- 
dollista ainoastaan mielikuvituksen avulla. 
Mielikuvitus — lennokas, itsetietoinen ajatus — 
on luonnon suurin voima. 

Mielikuvitus on pitkiä aikoja kulkenut mää- 
rättyä latuaan; nyt se monissa ihmisissä on 
alkanut uurtaa itselleen uusia uria. Mutta 
ennenkuin se kasvaa niin suureksi virraksi, että 
se tempaa kaikkien mielet mukanaan, ei se 
aikaansaa pysyvää muutosta. 

Mielikuvituksen tie on tosi toiminnan tie, ja 
kuitenkin se vielä monen mielestä on hidas: 
sillä aikaa kun toiset »ajattelevat», kärsivät toi- 
set vainoa ja vääryyttä. Olkoon, mutta eikö 
väkivaltaiset keinot luo kärsimyksiä? Ja ennen 
kaikkea: väkivalta ei vie päämaaliin, mutta 
ajattelu ja mielikuvitus on voitostaan varma. 
Eikä suinkaan tämä tie ole työtöntä! Mitä muuta 
Se on kuin työtä? Työtä aamusta iltaan, hil- 
jaista työtä, herätystyötä! Se työhän on sosialis- 
tisen liikkeen alkuperäinen, varsinainen oh- 
jelma. 

Ja näkymättömän maailman kannalta katsoen 
mielikuvituksen tie — kaukana siitä, että olisi 
hidas — onkin kaikista nopein tie. Miksi? Sen- 
tähden, että se kansa, joka uskaltaa kulkea 
hyvän tietä, vetää luoksensa suuria sieluja. Ja 
kuta enemmän suuria sieluja kansan keskuu- 
teen syntyy, sitä valoisammaksi ja itsetietoisem- 
maksi ja nopeammaksi käy sen kansan tie 
»luvattuun maahan». 

Onnellinen siis se kansa, joka valitsee »mieli- 
kuvituksen» rauhallisen tien; jos sen kansan 
keskuudessa tapahtuu vallankumouksia, ovat 
nekin rauhallista laatua. 

Onnellinen se kansa, joka uskaltaa luottaa 
henkisiin voimiinsa, joka ei tartu miekkaan, 
ettei se miekkaan hukkuisi, vaan joka laulun ja 
sanan taikavoimalla karkottaa sorron ja vääryy- 
 

den pimeät peikot. Onnellinen se kansa, sillä 
se on kuolleista nouseva ja kirkastuva ja kul- 
keva tulen kautta vahingoittumatta. 

Oi, onko historia näkevä sitä näytelmää? 
1006:187—189, 

Kun pahan näkee, eikö silloin voisi sitä vält- 
tää?  ks Rakkauden alkemia 1906:221—224, 

»Pahaa ei voiteta pahalla.» Vaan ks Puhtau- 
den ihanne  1906:226—228, 

Hyvän ja pahan tuomari on ihmisen omassa 
itsessä ks huvit 1906:230, 

vielä voittamattoman pahan takia ks kansa 
1906:230—231, 

On myös olemassa pahojen ihmisten salainen 
tieto ja taito, n.k. musta magia. Nämä »paho- 
laiset» tosin eivät nouse astralimaailmaa ylem- 
mäksi, mutta ks salatiede art Todistuksia 1907:5, 

Mutta se, joka jostain asiasta on ajatellut tai 
ajattelee pahaa, hän on myös velvollinen kuun- 
telemaan, mitä saman asian puolustajat sanovat 
sen eduksi,   ks Barley, A. H. I£r07:45—46, 

Mikäli ihminen on pahoilla teoillaan herättä- 
nyt muissa ks astraali   1907:48, 

Kaikki paha esiintyy ensin hyvän muodossa; 
kokemus vasta näyttää korkeamman hyvän, 
joka tuomitsee edellisen pahaksi. Tämä on 
jumalan tapa kasvattaa ihmistä elämän kou- 
lussa. — — —  Pahalla on kyllä syvempikin mer- 
kitys n.k. mustan magian yhteydessä, ks Kaita 
tie  1907:56 muist —61, 

Laotse koskettelee tässä sitä henkisen kehi- 
tyksen lakia, että meidän ei suinkaan tarvitse 
läpikäydä pahan kaikkia muotoja kokeak- 
semme, mitä paha on; me voimme järkeämme 
käyttäen ottaa oppia toistemme erehdyksistä ja 
synneistä.   1907:67 muist, 

uudistaa vanhoja kokemuksiaan pahasta ks 
Lähde, V. 1907:80, 

jumala ei suinkaan meitä pakota mihinkään 
eikä väkisin meitä estä mistään pahasta, ks 
Kustannustyö 1907:83, 

mittaavat hyvää ja pahaa hänen ansionsa jäl- 
keen ks herra 1907:139, 

Paha teko on fyysillisen tason pahuutta ja sen 
aiheuttajana on astralinen voima, toisin sanoen 
sokea himo, kehityksen alkuaikoina myös men- 
talinen voima, nimittäin tietämättömyys. »Tie- 
tämättömyys on kaiken pahan juuri», sanoi 
Buddha, ja jokainen ihminen, joka arvostelee 
elämää kehityksen kannalta, ymmärtää, että 
kaikki meidän tietomme hyvästä ja pahasta 
tulee kokemuksen kautta; ellemme ensin tietä- 
mättömyydestä tekisi ja kokisi pahaa, emme tie- 
täisi mitään pahasta. Tämä tietämättömyydestä 
tehty paha on kehitykselle välttämätön. [*Ote 
art »Rikollisuus ja musta magia]   1907:155—161, 

eikä voi kuolettaa pahan s i e m e n t ä ,  joka 
ks astraali 1907:182, 205, 

karmanlaki antaa meille aina takaisin sen 
pahan, mitä olemme tehneet, ks Kehityksen 
kulku 1907:270—271, 

Jos ihminen ei rakasta, silloin hän näkee yhä 
enemmän pahaa ympärillään, kuta enemmän 
hänen järkensä kehittyy, ks Matteus 1908:92, 

hyvän ja pahan tiedon puu ks Kielletty 
hedelmä 1908:88—99, 
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En minä ulkonaisella hyvällä käytöksellä 
pääse pahasta  ks Usko ja teot 1908:131—135, 

siveellisellä pahan vastustamisella ks kansa 
1908:251, 

Yksilönkin suhteen on niin, että jos ei hänessä 
ole pahaa, niin eipä ole juuri hyvääkään. Kysy- 
mys ei olekkaan siitä, ettei pahaa pitäisi tun- 
tea, vaan siitä, että hyvä pysyisi herrana, paha 
palvelijana,  ks Jalas,  Asa  1908:345, 

älä ole paha niille, jotka ovat sinulle pahoja 
ks esoterismi 1909:4, 

Kun ihminen oppii tietämään jostakin asiasta, 
että se on paha, silloin hän vapaaehtoisesti luo- 
puu sitä tekemästä, sitä tahtomasta. Mutta ks 
synti 1909:75, 

Älä koskaan vastusta sitä, joka on paha. ks 
lapsi 1909:199—200, 

paha sovitetaan hyvällä, mutta ks veljeys 
1909:206—208, 

Paha on suuri puhdistajamme, ks ilo 1909:266, 
Jeesus opetti, että jumala antaa aurinkonsa 

paistaa sekä hyville että pahoille, mutta me 
kristityt teljemme pimeihin vankiloihin niitä 
veljiämme,    jotka   meidän   mielestämme    ovat 
pahoja. — — — älä   vastusta   pahaa.   — — — 
Koko elämämme on rakennettu pahan vastusta- 
miselle; me haastamme oikeuteen, me tuomit- 
semme, me rankaisemme, ks Jeesus Kristus 
1909 joulul: 1—3, 

Kaikki mitä teemme on kuin ilmaan heitetty 
kivi, joka putoaa takaisin maahan. Paha tulee 
tällä tavalla itsestään rangaistuksi, hyvä itses- 
tään palkituksi,    ks lapsi    1910:47—48, 

antaa aurinkonsa paistaa sekä pahoille että 
hyville ks jumala    1910:81—83, 

Älä ole kenellekään paha. ks lapsi 1910:48, 
lapsi 1910:77, 

ks synti 1910:172—173, kiusaus  1910:223, 
Sisäiset esteet voitetaan siten, että pahasta 

luovutaan ks henki 1910:227—228, 
»Rakastakaa niitä, jotka teille pahoin tekevät» 

— — — Eikö ilmassakin ala tuntua, etteivät 
ihmiset enää oikein jaksa uskoa pahan yli- 
valtaan?    ks Suomi   1910:228, 

P a h a n  a r v o t u s  ja a l k u p e r ä i n e n  
k r i s t i n u s k o .  Minkälainen oli se kristinuskon 
henki, joka »maailman voitti» ja tuli sivistyk- 
sen perustajaksi, näkyy seuraavasta »uskon- 
tunnustuksesta», jonka suuri kirkkoisä Grego- 
rius Nyssalainen kirjotti »manikealaisia vas- 
taan», kuten otsake sanoo. Se usko pimeyteen, 
syntiin, pahaan, jota vastaan hän taisteli, on sit- 
temmin aikojen kuluessa löytänyt tiensä itse 
kristinuskoon ja nykyään tuskin tiedetään, että 
kristinusko kerran on ollut uskoa ehdottomaan, 
kaikkikäsittävään Valoon, Hyvään, Sopusoin- 
tuun ja Rauhaan. Kun turmeltunut manikealai- 
suus opetti, että hyvä ja paha tulevat ikuisesti 
pysymään sovittamattomina, niin kirjottaa tämä 
kristikunnan suuri pylväs heitä vastaan: 

»Jos jotakin on pahaa, on se rangaistava (oik. 
pois karsittava). Mutta mikä on rangaistavaa, 
ei ole häviämätöntä. Ei siis mikään paha ole 
häviämätöntä. 

Ei mikään häviäväinen ole luomatonta. Mutta 
paha on häviäväistä. Siis paha ei ole luoma- 
tonta. 

Ei mikään ole o l e m u k s e l t a a n  pahaa. 
Paha on siis vain ominaisuus (näennäinen ulko- 
muoto). Kaikki ristiriidat ovat häviäväisiä. 
Luomaton ei ole häviäväinen. Toisilleen vastak- 
kaiset eivät ole häviämättömiä. 

Ei mikään luomaton ole muuttuvaista. Mutta 
hyvä muuttuu, pahan voittamana. Hyvä siis ei 
ole luomatonta. 

Luomattomaan ei koske mikään häviö eikä 
mikään häviäväinen. Mutta pahaan koskee 
häviö.   Paha siis ei ole luomatonta. 

Jumalalliset kirjotukset sanovat, että rangais- 
tukseen jätetään ei ainoastaan muut pahat vaan 
itse perkele. Mutta kaikki mikä jätetään ran- 
gaistavaksi, on muuttuvaista. Ei mikään muut- 
tuvainen ole luomatonta. Ei mikään paha siis 
ole luomatonta. 

Niissä, jotka kokonaan ovat toisilleen vastak- 
kaisia, ei ole mitään yhteistä. Sentähden on 
välttämätöntä, että Se on olemassa, joka ei ole 
paha  (eikä sen vastakohta,  suhteellinen hyvä). 

Se joka järkevästi pyrkii johonkin, saapuu 
niin pitkälle kuin hän voi ylettyä. Mutta paha 
kuuluu häviäväiseen ja sentähden se tulee tyh- 
jäksi. Mutta jos se tulee tyhjäksi, ei se ole luo- 
matonta. 

Jos paha olisi luomatonta, olisi sille luonnos- 
taan oltava paha. Mutta ei mikään, joka toimii 
luonnon (luontonsa) mukaan, tee syntiä. Se 
mikä ei tee syntiä, ei ole syyllinen. Mutta per- 
kele on syyllinen. Se siis ei ole luomaton. 
1910:286—287, 

voittaa paha hyvällä, ks rauha  1910:326—328, 
Kys. Onko tarpeellista koettaa välttää niitä 

vaaroja, joita ihmisen elämässä sattuu ja joista 
edeltäpäin telepatisesti tai horoskopin kautta 
ilmotetaan, vai onko se turhaa? Onko kaikki 
vastoinkäymiset ja vaarat omiaan kasvattamaan 
ihmistä? 

Vast. Mitä »pahaa» voi välttää, on vältet- 
tävä. Jos pahasta edeltäkäsin ilmotetaan, on se 
merkki, että sitä voi välttää.   1910:359, 

Ja niinkauan kuin ajattelen ja voin tuntea 
pahaa, en ole puhdas, ks Tolstoin oppi ja teo- 
sofia.   1910:406—411, 

älä vastusta pahaa väkivallalla ks raamattu 
1911:18—20, 

niin että poistuisi paha ks Päämajassa 1911: 
26—32, 

Ja hän huomaa: minä kärsin sentähden, että 
minussa itsessäni on jotakin itsekästä, jolla rii- 
pun pahassa kiinni, ja sentähden kärsin, ks 
Joulusymboliikkaa 1911:360—361, 

Ja eikö Kristuskin ollut fatalisti opettaessaan, 
ettei pidä olla »pahaa vastaan»? — — — Kun 
Kristus sanoi: »älkää olko pahaa vastaan», tar- 
kotti hän ks karma 1912:110—111, 

ainoa pelastuksemme pahasta on toiminta- 
kykyinen rakkaus toisiamme kohtaan, ks Titanic 
1912:204, 

Paha heräsi.   Samalla ks viisaus 1913:469—471, 
ks Salaisen 0:n »Maailmansynty»  1914:55—59, 
Kun paha tyhjentää itsensä, sitten ks sota 

1915:357, 
Siunatut myöskin te enkelit, jotka kauneudessa 

elätte ettekä pahasta tiedä,    ks Tietäjä    1916:2, 
synnin ja pahan ks Kaita tie 1916:153—154, 
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Eikä pahaa henkeä voi paeta: hän on voitet- 
tava, ks teosofia art T. S:n työ ja 1916:348, 

kun paha on itsensä tyhjentänyt ks sota 1917: 
198—201, 

kirput, lutikat, kärpäset, rotat y.m. eivät ole 
Jumalan luomia, vaan ihmisten pahojen ominai- 
suuksien [*synnyttämiä],   ks eläin    1917:242, 

Olenhan aina väittänyt, että pahalla ei saada 
hyvää aikaan, että tarkotus ei pyhitä keinoja, 
ks Suomi 1918:72, 

Pahaksi hän nimittää ja kärsimykseksi kaik- 
kea, mikä häiritsee. Mutta joulutunnelmassa 
pahan ääni hänen sisässään on vaiennut ks joulu 
1919:294, 

älä vastusta pahaa ks marttyyrit 1920:3—6, 
älä vastusta pahaa ks sota  1920:103—105, 
»kaikki paha tietysti on vältettävissä, jos me 

ihmiset aina osaisimme menetellä oikein ja 
hyvin. Meistä se riippuu. Jos kansat ks sota 
1920:196—199, 

Ei pahalla hyvää synny! ks R-R 1920:339—348, 
Kys. Miten on oikeastaan pahan olemus 

käsitettävä? — Teosofisessa kirjallisuudessa 
yleensä sanotaan, ettei mitään ehdotonta ulko- 
naista pahaa ole olemassa ja että paha löytyy 
ainoastaan ihmisessä itsessään. Tällä kannalla 
ovat olleet esim. Busch j.m.m. — Kuitenkin 
väittävät monet antroposoofit, että Steinerin 
mukaan nuo langenneet enkelit: Luciferit, Ahri- 
manit, Asurit, ovat pidettävät enemmän persoo- 
nallisina pahoina o l e n t o i n a  kuin prinsiip- 
peinä, ja että ne siis — ei ainoastaan, että nii- 
den vaikutus on paha ja vastustava — myöskin 
itsessään ovat pahoja olentoja. — Tämän 
mukaan voisi siis perkele todella olla olemassa. 
— Kumpi käsityskanta lienee siis oikea? Vai 
voisivatko kumpikin olla tavallaan oikeassa? 

Vast. Madame Blavatskyn, y.m. teosofia kat- 
selee asioita enemmän filosofiselta, abstrakti- 
selta, aatteelliselta kannalta, tohtori Steinerin 
antroposofia taas inhimilliseltä, realistiselta, 
konkretiselta. Filosofisesti katsoen on ehdotto- 
masti totta, että hyvä ja paha ovat relatiivisia 
käsitteitä ilmenneessä maailmassa, s.o. hyvää ei 
ole olemassa ilman vastakohtaansa, niinkuin ei 
valoa ole ilman varjoa ja pimeyttä. Absoluutti- 
nen hyvä eli valo on ilmenemätön. Sentähden 
sanotaan: pahaa ei itsessään ole, sillä paha syn- 
tyy vasta ilmennyksen, rajoituksen kautta. 
Ihminen rajoitettuna olentona on samalla pahan 
synnyttäjä; mutta ilman tätä pahaa ei hyvääkään 
voisi puhjeta hänessä. Ja »ihminen., on laaja 
käsite; se ei käsitä ainoastaan fyysillisesti elä- 
viä ihmisiä, vaan myös vainajia, jotka pimeyden 
tilassa todella ovat »pahoja henkiä» eli »piruja», 
ja varhempien kehityskausien inhimillisiä olen- 
toja, kuten asuureja, jotka eivät vielä ole olleet 
tilaisuudessa kehittämään rakkauden prinsiip- 
piä itsessään ja sentähden ovat pakotetut koke- 
maan pahaa; myös n.s. mustia maagikoita, joi- 
den varsinainen ilo ja onni on hyvän vastusta- 
misessa ja hyvien olentojen ahdistamisessa; 
y.m. Sitäpaitsi on otettava lukuun niitä monen- 
laisia henkiolentoja, luonnonhenkiä y.m., joissa 
paha niinikään saattaa ilmetä. Kaikesta tästä 
selviää, että kun antroposofein tavalla katse- 
lemme   elämän   ilmiöitä   realistisesti,   hyvinkin 
 

saatamme puhua elävän ihmisen ulkopuolella- 
kin olevasta pahasta, näkymättömästä »vietteli- 
jästä» ja  »perkeleestä».   1921:61—62, 

Olemme uskoneet pahaan ja kärsimykseen, ks 
Joulun Ruusu-Risti  1921:581—583, 

pahaa kasvatuksensa välineinä, ks Kristus ja 
teos. liike 192,2:39—40, 

Meidän on vain muistettava, etteivät ne 
[*»ilmavallan hallitsijat»] itsessään ole pahoja 
eivätkä tarkoita pahaa; paha syntyy sen omitui- 
sen suhteen kautta, jossa ne ovat ihmiskuntaan. 
ks Valon ja varjon veljet 1922:104—105, 

Kun kyselin häneltä, miten hän käsitti Kris- 
tuksen käskyn olla pahaa vastustamatta ks 
Tingley,  K.   1922:125—126, 

älä ole pahaa vastaan, ks aseet 1923:157, 
Mutta mitä pahaa siinä on? ks Mestari 1923: 

207—208, 
Paha olisikin silloin saanut hyvää aikaan, 

sota rauhan. — — — Pahan ja hyvän välisen 
kuilun ks sota  1924:3—4, 

Paha on vain hyvän puute, aine, joka ei ole 
vielä henkevöitynyt, eikä paha ole olemassa 
muuta kuin sille, joka hetkellisesti joutuu sen 
uhriksi,   ks sallimus 1924:123, 

Ihminenhän on vapaa tekemään hyvää ja 
pahaa,   ks itsemurha 1924:207—209, 

Kun menemme taaksepäin ihmiskunnan his- 
toriassa, näemme, että paha on ennen ollut 
maan päällä vielä suuremmassa vallassa kuin 
nyt. Mutta ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924: 
263—265, 

pahan vastustamattomuus ks joulu 1924:363 
—364, 

ks Kristus 1925:49, 
Miksikä siis hänestä [*Jeesuksesta] sanotaan, 

että hän ei tuntenut pahaa? Siksi ks Mestari- 
kirjeet 1925:100—101, 

pahan ja tuskan avulla kasvattavat ihmiskun- 
taa ks Garver, W. R. 1926:31, 

luovu itse kaikesta pahasta ks Messias 1926:74, 
useimmiten pahat henget puhuivat ja toimi- 

vat ihmisen kautta, ks Sairas sielu 1926:226— 
232, 

pahojen henkien tuonelasta, ks I. T. J. 1926: 
243—247, 

Pahan aate on ensinnäkin jyrkkä kieltäyty- 
minen palvelemasta hyvää (Jumalaa, totuutta) 
ja toiseksi positiivinen päätös estää ja vastus- 
taa hyvää aikaansaamalla mahdollisimman pal- 
jon pahaa — — — Ettäkö siis on jonkinlainen 
pahojen veljeskunta? ks magia 1927:125—128, 

kaiken pahan juuri, ks joulu 1927:376—379, 
lunastaa hänet aineen ja pahan vallasta ks 

R-R-teosofia   1928:1—2, 
älä vastusta pahaa ks politiikka  1929:95, 
Paha yksin ei ylety monaadiin, mutta ks 

magia 1929:263, 
he saattoivat voittaa pahan kiusaukset, ks 

magia 1929:440, 
Pahan vastustamattomuus oli uuden elämän- 

ymmärryksen, uuden liiton ydinnäkemys ks 
Jeesus 1930:178, 

Niin täytyy hyvän nähdä paha, ennenkuin se 
erottaa oikean väärästä, ks H. P. B. 1931:4—5, 

älä ole pahaa vastaan ks Paavali 1932:202—207,
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kasvaen pois pahasta hyvään päin. ks R-R 
1933:108—109, 

Toivon, että tulee aika, jolloin lapsille ei ope- 
teta mitään pahasta ja julmasta vaan että ks 
lapsi 1933:177, 

Siinä ei ole mitään pahaa, ellemme ks Paa- 
vali 1934:181—182, 

Niin paljon pahaa kuin ihmisen povessa pii- 
lee, niin paljon hyvää siitä on suljettu pois. ks 
Teosofia ja sosialismi 1934:251—257. 

Paholainen 
Voidaanko siis sanoa, että mustat palvelevat 

paholaista — — — Miksei, mutta muista- 
kaamme, että »paholainen» vain on pahan aate 
eli    idea,    eikä    mikään    personallinen    olento. 
— — — mutta pikku paholaiset ovat pohjaltaan 
kurjia pelkureita,   ks magia  1927:125—128. 

Pahuus 
Nämä »paholaiset» tosin eivät nouse astrali- 

maailmaa ylemmäksi, mutta ks salatiede art 
Todistuksia etsittäessä    1907:5, 

ovat pakotetut jossain määrin ottamaan osaa 
yleiseen pimeyteen ja pahuuteen ks eläin 1912: 
93, 

Mitä pahuutta tässä on minun puoleltani? ks 
Mea  culpa   1922:261—264. 

Paikkarin torppa ks Lönnrot, Elias 1915:316 
—318. 

Paimen 
että voisivat ottaa osaa paimenten iloon ks 

Joulun R-R  1921:583. 
Painajainen 
ks uskonpuhdistus  1909:42—43, 
näkymätön painajainen, joka ahdistaa ihmis- 

kunnan vapaata hengitystä, ks epäilys 1910:291, 
Epäusko ja materialismi tuli todella kuin 

painajaisesta pelastaja, ks hyöty 1911:50—54, 
taloudellisen itsekkyyden painajaisesta ks 

vallankumous 1915:149. 
Painopiste 
Elämän painopiste on muuttunut, ks Uusi 

elämä 1908:324, 
Ja kuitenkin elämä tuo eteemme yhtämittaa 

esimerkkejä siitä tosiseikasta, että tajunnan 
painopiste voi siirtyä. Siihen perustuu ks 
tajunta 1915:52—54, 

ks Sairas sielu  1926:231—232. 
Painostus 
jätimme T. S:n — — — moraalisesta painos- 

tuksesta, jonka T. S:n presidentti ks R-R 
1933:39. 

Painovirhe 
ks Järnefelt, Arvid 1905:178—179. 
Pajunen,  Aini   1933:198. 
Pajunen,  E.  E. 1905:119. 
Pajunen,  Terttu  1925:237,  1928:21,  1932:104. 
Pakana, pakanallinen 
kristinuskon muodollinen puoli on yhtä pal- 

jon »pakanuutta» kuin neekerein noituus ja 
vanhojen suomalaisten loihtiminen, ks Landt- 
man, Gunnar 1906:91, 

»nykyaikaista pakanuutta» eli materialismia 
ks Raamatun opetus kouluissamme 1906:183, 

aito pakanallista itseluottamuksen hyvettä. 
ks Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansan 
tulevaisuus  1906:191—192, 

joulukuun 25 p — — — jo vanhassa pakana- 
maailmassa oli merkkipäivä, ks Joulu 1906:273 
—275, 

Tietäjä — — — on ihan pakanallinen nimi. 
Raamatussakin kutsutaan pakanoita »tietäjiksi 
itäiseltä maalta» ja vanhat suomalaiset kutsui- 
vat   poppamiehiään   »tietäjiksi»,   he  kun  muka 
tiesivät enemmän kuin tavalliset ihmiset — — — 
Uskon, että »pakanat» monessa suhteessa olivat 
vilpittömämpiä kuin »kristityt». Mutta minkä- 
tähden p i t ä i s i  tehdä ero pakanain ja kris- 
tittyin välillä? ks Tietäjä 1908:3—9, 

palvelevat mammonaa, tekevät »niinkuin 
pakanat».  — — — Jeesus tuomitsee siis paka- 
nalliseksi ja jumalattomaksi kaiken sen, mitä 
me olemme tottuneet pitämään ihmisen lähim- 
pänä, ehdottomana, miltei korkeimpana velvol- 
lisuutena. — — — Ja kun Jeesus puhuu vuori- 
saarnassaan »pakanoista», tarkottaa hän. ihmisiä 
yleensä; sillä ainoastaan ne ovat Jumalan lap- 
sia, jotka häntä tosi teossa seuraavat, ks Uusi 
elämä  1908:322—324, 

Usko jakaa aina ihmiset kahteen ryhmään: 
oikeat ihmiset ja pakanat, kerettiläiset, ks Usko 
1909:137—138, 

uskonsotia »pakanoita» vastaan. — — — hyvin 
merkillinen  »pakana» ks lapsi  1909:199—200, 

Mutta kristityt kansat ovat aina sotajalalla 
keskenään ja pakanoita vastaan, ks Jeesus Kris- 
tus 1909 joulul: 1—3, 

Koska aletaan ymmärtää, että hän antaa 
aurinkonsa paistaa sekä pahoille että hyville, 
sekä »uskovaisille» että »uskottomille» ja 
»pakanoille»? ks Jumala 1910:81—83, 

Tolstoita on nimitetty milloin pakanaksi, mil- 
loin kristityksi,   ks Tolstoi  1910:399—400, 

ks maailmanuskonto 1912:30—31, 
Olimme joukko teosofeja koolla ja keskuste- 

limme kysymyksestä, joka monen syrjäisen mie- 
lestä olisi leimannut meidät vähäjärkisiksi lie- 
vimmin sanoen. Keskustelimme näet siitä, onko 
Suomen kansa sydämessään pakanallinen vaiko 
kristillinen, ja yksimielisesti tulimme siihen 
johtopäätökseen, että kansamme on pakanalli- 
nen. Koska tämä loppupäätös meitä kaikkia 
suuresti ilahdutti — sana »pakanallinen» kun 
meidän suussamme merkitsi ylen hyvää, — tah- 
don tässä lyhyesti esittää pitkän keskustelumme 
tulokset. 

Mitä ensinnäkin tarkotimme sanoilla »kristil- 
linen» ja »pakanallinen?» Kristillinen on ihmi- 
nen, joka on ulkonaisen vapahtajan tarpeessa, 
joka ei omin voimin kykene nousemaan, joka 
ei voi eikä tahdo saavuttaa omaa jumalallista 
tietoa, vaan tyytyy uskoon ja kaipaa uskoa toi- 
sen vapahtaja-ominaisuuksiin (Jeesuksen Kris- 
tuksen). Kristillinen on ihminen, jonka sil- 
missä Jeesus Kristus on ensimäinen ja ainoa — 
ellei suorastaan Jumala, ainakin Jumalan edus- 
taja. Pakanallinen taas on ihminen, joka ennen 
kaikkea etsii totuutta, joka luottaa järkeensä, 
sydämeensä, omaantuntoonsa, sanalla sanoen 
itseensä, joka ei tahdo autuutta toisen armosta, 
vaan itse pyrkii tietoon ja sitä seuraavaan 
onneen. Pakana on ihminen, joka ei kaipaa 
uskoa toisen vapahtaja-personallisuuteen eikä 
siis   pidä  Jeesustakaan  muuna   kuin   korkeana



Pakana, pakanallinen — 426 — Pakana, paka na l l i ne n  

mestarina, suurena ja täydellisenä ihmisenä ja 
jumalanpoikana. 

Keskustelussa meille yhtäkkiä selveni, ettei 
Suomen kansa eikä oikeastaan mikään kansa 
maan päällä ollut sydämeltään kristillinen. Suo- 
men kansa on aina ollut ja on yhä vieläkin 
sisimmässään pakanallinen. Tämä merkitsee: 
Kansamme on aina uskonut ja uskoo tänä päi- 
vänä Jumalaan, s.o. 1) luonnonlakien ja ulko- 
kohtaisen maailman järkiperäiseen oikeudelli- 
suuteen (»se on niin sallittu») ja 2) ihmisen 
omiin sisäisiin voimiin, toisin sanoen itsekoh- 
taiseen eli sisäiseen Jumalaan (»onni työnsä 
tekijälle»). Kristillisyys kuoleman pelkoineen 
ja vapahtajatarpeineen on sille vierasta. Se on 
aivan kuin kulttuurituotetta eikä kansan omasta 
luonnosta lähtenyttä. Kansa ei ole sitä kaivan- 
nut. Kansa, joka elää tervettä ja raikasta elä- 
mää luonnon yhteydessä, ei ymmärrä pelätä 
kuolemaa, joka sille on luonnollinen pysähdys- 
paikka elämän polulla, vielä vähemmän helvet- 
tiä tai ikuista kadotusta, joka on luonnolliselle 
järjelle aivan outo käsite. Kansa on pakanalli- 
nen ja iloitsee elämän lahjasta tai kantaa sen 
taakkaa rauhallisella mielellä ja velvollisuuden 
tunnosta. Kuinka toista taas on yläluokan! 
Yläluokkalaiset ovat eronneet luonnon yhtey- 
destä, poikenneet syrjään kansan elämäntiestä 
ja joutuneet harhapoluille itsekkyyden ja into- 
himojen suomaille. Heidän vaikuttimensa saat- 
toi alussa olla jalo; he tahtoivat luoda kulttuu- 
ria, etsiä elämän henkisiä arvoja ja tiedolla 
sivistyttää kansaa. Mutta kuinka harvaa ylä- 
luokkalaista se henki nykyään elähyttää! On 
vain olemassa erityinen kansanluokka, joka ei 
hanki elatustaan suoraan maasta, vaan on pako- 
tettu ..taistelemaan olemassaolostaan., toisilla 
toimialoilla. Ja unhotettuaan ihanteensa tämä 
yläluokka on joutunut luonnottomaan asemaan: 
se tuntee, että sen pitäisi olla parempaa, jalom- 
paa, epäitsekkäämpää, siveellisempää, henke- 
vämpää, puhtaampaa kuin se alaluokka, 
jonka ruumiillinen työ on yläluokankin 
olemassaololle välttämätön, — ja se tie- 
tää, ettei se näitä vaatimuksia täytä. Se 
elää alituisessa sisäisessä ristiriidassa ja sen 
jaloimmat ja herkimmät yksilöt tuntevat risti- 
riidan selvimmin. Onko näin ollen kumma, että 
se on tarvinnut ulkonaista vapahtajaa ja häneltä 
etsinyt lohdutusta? Onko kumma, että se on 
pelännyt ristiriidan voivan jatkua kuolemankin 
jälkeen vaikkapa ikuisessa helvetissä ja että sen 
oma pelko on kannustanut sitä taisteluun kek- 
sittyjä syntejä vastaan, kun ei se todellista syn- 
tiään — ihanteensa pettämistä — enää nähnyt? 
Onko kumma, että yläluokka on muodostunut 
sotajoukoksi, jota pakokauhu on vallannut ja 
joka hätähuudoillaan pelottaa rauhallisiakin 
ihmisiä? 

Kristillisyys on yläluokan synnyttämä ja sen 
tarpeita vastaava ilmiö, mutta varsinaiseen 
kansaan se on syöpynyt vain siinä määrin kuin 
kansa on antanut itseään turmella kuoleman- 
pelolla ja helvetinkauhulla. 

Sydämestään kansa on pakanallinen. Sen vaa- 
timukset uskonnon suhteen ovat aivan toisen- 
laiset kuin yläluokan.    Se ei pyydä lohduttajaa 
 

kuolemassa, vaan ohjaajaa elämässä. Se ei tahdo 
elää niin turhaan, että kuolinhetkellä sen val- 
taisi omantunnontuska. Se tahtoo tietää, kuinka 
sen on eläminen, sillä jos se oikein elää osaa, 
osaa se jalosti kuoliakin. Se ei kaipaa vapahta- 
jaa,  vaan se kaipaa  opettajaa. 

Ja niin meidän keskustelumme päättyi siihen, 
että kansa kaipaa juuri sitä, mitä uskonnot 
todellisesti antavat. Ei kristillisyys ole ollen- 
kaan samaa kuin Kristuksen opettama uskonto. 
Ei Kristus pahalla pelotellut. Kristus opetti 
Jumalasta, joka on kaikkien isä ja kaikkia 
rakastaa, antaen aurinkonsa paistaa niin 
pahoille kuin hyville, ja Kristus opetti, kuinka 
mc ihmiset eläisimme ja tekisimme, että todella 
olisimme taivaallisen isämme jumalallisia poi- 
kia ja tyttäriä. Näin Kristus opetti, mutta 
kuinka se kirkko ja se yläluokka on tehnyt, 
joka hänen nimensä on anastanut? 

Että edellä oleva esitys kristillisyydestä on 
tosi, näkyy päivän selvästi seuraavasta otteesta 
äsken saapuneesta yksityiskirjeestä. Kirjeen- 
kirjottaja on jumaluusoppinut, jolle V. H. V:n 
kirja »Kristuksen opin ydin» oli lähetetty. Hän 
kirjottaa: 

»Sain kirjan samaan aikaan kuin telefoonitse 
tiedon, että serkkuni oli kuoleman kielissä ja 
toivoi vielä kerran saada nähdä minut. Otin 
kirjan mukaan matkalla luettavaksi, sitä mie- 
luummin, kun sen nimestä päättäen toivoin siitä 
saavani lohdutuksen sanoja kuolevalle serkul- 
leni. Mutta kuinka suuri olikaan kirjan luet- 
tuani — pettymykseni! En tavannut siitä ainoa- 
takaan ajatusta, jonka olisin voinut tarjota 
kohti kuolemaa kulkijalle matkaeväiksi. Kris- 
tuksen opin ydinkö tosiaankin olisi noissa 
didakheen lyhyissä lakipykälissä: tee niin ja 
niin äläkä näin ja näin. Paljonko luulet kuole- 
van saavan lohdutusta levottomalle omalletun- 
nolleen, jos sanon hänelle: jos joku sinua lyö 
oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin, niin 
olet oleva täydellinen! Tai jos sanon: kun voit, 
anna käsilläsi sovitus synneistäsi! Kun on kuo- 
lema silmäin edessä, silloin ei lasketa leikkiä 
eikä tyhjänperäisiä sofisrneja.» 

Näin puhuu lasten ja nuorten opettaja, ja 
minun tekisi mieleni kysyä: miksi kuolevan 
omatunto on levoton? miksi häntä on opetettu 
kuolemaa pelkäämään? miksei ole hänelle ope- 
tettu, kuinka hänen tulee elää? miksei ole esi- 
merkillä hänelle näytetty, kuinka ihmisen tulee 
elää? miksei? miksei? 

Tosiaan on liian myöhäistä kuolinvuoteella 
ruveta opettamaan, kuinka olisi pitänyt elää! 
Se opetus on annettava elävälle ja terveelle. 
Häntä on opetettava elämää rakastamaan ja 
kuolemaa voittamaan. Mutta »kuolleet haudat- 
koot kuolleitaan.»  1912:57—60, 

»pakanuuden» — — — Voihan ottaa lukies- 
saan sanat »israelilainen» ja »pakana» niiden 
mystillisessä merkityksessä. Silloin — — — 
..pakanoita» ovat kaikki tavalliset ihmiset omine 
tietäjineen ja näkijöineen. ks Mooses 6 ja 7 
kirja  1913:316, 

luuletteko  te,   että  teidän  pakanuuttanne  on 
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rakastettu tässä maassa? ks kustannustyö 1914: 
368, 

Kun kysymme mikä on pakanallis-inhimilli- 
nen viisaus, joka kuolemaan vie, niin ks Mys- 
teriot I 1916:64—67, 

satoja esimerkkejä suomalaisen pakanauskon- 
non alalta, jotka ks Holmberg, Uno 1916:440, 

tässä  olen,  Suomen kansan vanha  pakanuus 
— — —  tuleeko meidän valita vanha pakanuus 
vaiko uusi kristinusko? — — — Tie kristin- 
uskoon kulkee pakanuuden kautta, ks Kalevala, 
kristinusko  ja  Suonien  kansa  1917:158—163, 

silloin minäkin, joka Idän Tähden kannalta 
olen pakana ja ks I. T. J. 1926:244—247, 

vieläkö yhä opetetaan [*kouluissamme] kris- 
tinuskona tuota vanhaa juutalaista pakanuutta? 
ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927:387—394, 

Jollei kristikunta sitä tee, ennättää ehkä 
»pakanallinen» India edelle,   ks toivo 1930:2, 

esoteerinen viisaus eli teosofia oli löydettä- 
vissä kaikissa uskonnoissa, ei ainoastaan van- 
hoissa n.s. pakanauskonnoissa, vaan myös todel- 
lisessa kristinuskossa, ks H. P. B:n itämaalai- 
suus  1931:121—129, 

pakanain apostoli ks Paavali  1932:203—207. 
ks Paavali    1934:181—182. 
Pakinaa » P ä ä m a j a s t a »  ks tätä 1911:148 

—151. 
Pakinkylä  1911:21,  1934:77. 
Pakko, pakollinen jne 
Meidän ei pitäisi käyttää toisiamme kohtaan 

pakkokeinoja, ks Yksipuolisuuden vaarat 1905: 
166, 

jumala ei suinkaan meitä pakota mihinkään 
eikä ks kustannustyö    1907:83, 

Tein sen sisällisestä pakosta, velvollisuuden- 
tunnosta,   ks  kustannustyö  1908:381—382, 

ihminen kasvaa pakosta siihen saakka, että ks 
hyöty  1911:54, 

Kaukana siitä, että kaidalla tiellä kulkeminen 
olisi pakotusta, se on taakan iloista ja vapaata 
kantamista,   ks Kaita tie 1916:154, 

»Pakkopaita» kirj Jack London ks tätä 1917: 
98—99, 

Älköön sotilaan ura olko kenellekään pakolli- 
nen, vaan jokaiselle vapaaehtoinen, ks aseet 
1918:164—165, 

Jos he ovat muodostaneet erityisen seuran, on 
tämä tapahtunut ulkonaisten olosuhteitten his- 
toriallisesta pakosta, mutta ei suinkaan min- 
käänlaisesta mielentilan tai suunnan muutok- 
sesta heissä itsessään, ks R-R 1921:387—396, 

eikä Jumalakaan meitä pakota, ks Joulun 
sanoma    1922:297—298, 

Kaikki mikä tapahtuu, tapahtuu kuin pakosta 
— sanottakoonpa vaikka olojen pakosta, ks sota 
1924:51, 

Muotojen vahingollisuus alkaa vasta silloin, 
kun ne ovat pakollisia. — — — muodoista on 
tehty pakkopaitoja ihmissieluille ja peitteitä 
ajattelevien olentojen silmille, jotka itse oman 
olemuksensa pakosta tahtovat nähdä totuuden 
auringon paistavan. — — — kun pakkopaita 
heitetään pellolle, silloin ihminen hengessään 
riemastuu.   Silloin ks vpm 1926:107, 

Seurakuntaan kuuluminen ei ole pakollinen 
ks seurakunta 1926:210—213, 

Pakoittaa hän ei voi. ks Suomen tulevaisuus 
1928:205—208, 

Pakon alaisena ei vapaa kansa voi elää. ks 
kieltolaki  1931:77, 

ei veljeyttä voida toteuttaa pakolla, ks vesi- 
mies  1932:170—172, 

ks täydellisyys 1932:242—243, 
Pakkohuutokauppa 
Kulmakoulutalo — — — myydään pakko- 

huutokaupalla,   ks Temppelirahasto  1933:37—38, 
ilmoitettu pakkohuutokauppa peruutetaan, ks 

Kulmakoulu  1933:71. 
Pako, paeta 
paetkoot vuorille — — — Semmoisina mate- 

rialistisina aikoina täytyy valittujen »paeta 
vuorille», s.o. pysytellä henkensä ylängöillä ja 
näyttää esimerkkiä muille, ks maailmanloppu 
1907:182—183, 

Miksi pakenet? Saat paeta niin kauan kuin 
voit mutta kuka voi ikuisesti paeta? ks Myste- 
riot I  1916:66—67, 

Mutta tehtäväänsä ei kukaan pääse pakoon, 
ks I. T. J. 1926:241—247, 

»Roomaan, jota sinä pakenet» ks moraali 
1930:95, 

He aina tahtovat minua paeta. — — — Kuka 
sinua pakenisi? ks kuolema 1932:273—276. 

Paladino,   Eusapia,  mediumi 
1907:168,  1910:29, 394. 
Palatsi 
Niin kauan kuin on yksikään mökki, missä ei 

teosofinen maailmankatsomus ole tunnettu, 
yksikään palatsi, missä ei jumalallista viisautta 
tunnusteta, niin kauan ei ole vielä loppuun suo- 
ritettu tämä puoli T. S:n työstä, ks teosofia art 
T. S:n työ ja tarkotus 1916:346—348. 

Palestiina 
P. E. — — — puhui tulevasta työstään, jolle 

oli varannut kaksi vuotta, mielessään väikky- 
västä uudesta matkasta, joka tulisi suuntautu- 
maan Egyptiin ja Palestiinaan, kristinuskon 
syntymäpaikoille.    1934:182. 

»Paljastus» 
suurten »paljastusten» vuosi ks H. P. B. 

1925:195—203. 
Palkka,   palkaton  jne 

Kuten tunnettu, ei T. S:n presidentti 
[* H. S. O.] enemmän kuin H. P. B.-vainaja- 
kaan koskaan ole nauttinut mitään palkkaa 
Seuralta,   ks H. S. O. 1906:122—123, 

toukokuun 1 p:stä lähtien ei Omantunnon toi- 
mittamisesta ole maksettu mitään palkkaa eikä 
sen kirjotuksista minkäänmoisia palkkiota, ks 
Omatuntolehti 1906:203, 

Vaikka toimitus on toukokuun alusta tehnyt 
palkatonta työtä ja vaikkei kirjotuksistakaan 
ole penniä maksettu, on tämän vuoden tappio 
kasvanut melkoisen suureksi, ks Omatuntolehti 
1906:272—273, 

Omaatuntoa oli suurimman osan vuotta toi- 
mitettu palkatta, ks kustannustyö  1907:83, 

»työmies ansaitsee palkkansa», ks Omatunto- 
lehti  1907:117—118, 

Teosofista työtä ei tehdäkään »palkan vuoksi», 
vaikkei ks Avustajain liitto  1908:252, 

Kaikki taloudelliset työt suoritetaan nyt pal- 
katta ja ks kustannustyö  1908:313, 
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Vaivan palkka on vain rakkaus ja ilo hen- 
gessä,   ks kirjallisuus  1911:12, 

Sitten pyysin ja sain innostuneella huuto- 
äänestyksellä apulaisen, jolle palkkakin mää- 
rättiin, ks P. E. VII 1911:86—88, 

Työskennelkää puhtaista vaikuttimista, — ei 
kunnian, ei kiitoksen, ei maallisen eikä taivaal- 
lisen palkan odotuksesta! ks opettaja 1912:310 
—311, 

niin että minulle olisi voitu maksaa palkka 
työstäni, mutta ks opettaja  1912:414, 

Minun mielestäni on teosofista työtä maail- 
massa kuinka paljon tahansa. Tietysti ei ole 
valmiita »paikkoja» ja »virkoja», joista niin ja 
niin paljon palkkaa maksetaan. Pois se. Se ei 
olisikaan enää aivan puhdasta teosofista työtä. 
Sillä ks nuoret 1912:455—456, 

Kun P. E. silloin tarjoutui palkatta ottamaan 
huostaansa ja vastuulleen teosofien sydämille 
kalliin Kustannusliikkeen, olivat kaikki iloisia 
ja kiitollisia onnellisesta ratkaisusta, ks kustan- 
nusliike,  Uususkonnollinen  1916:430, 

Tietäjä — — — kannatti hyvin ja antoi minul- 
lekin palkan työstäni, ks ennustus 1921:326— 
327, 

Hän [*P. E.] teki ilmaista työtä kustannus- 
liikkeen hyväksi tarmolla, huolella ja menes- 
tyksellä, niin että kun P. E., sittemmin ks kus- 
tannustyö art Ruusu-Ristin kustannustoiminta 
1931:190—194. 

Paloheimo, Helmi nimim. H. P. ks 1921 sisäl- 
lysluettelo 

Paloheimo, Toivo 
O i k a i s u j a .  Teosofi-lehden numeroissa 3—4 

ja 5—6 esiintyy Toivo Paloheimon historiikki: 
»Piirteitä Suomen teosofisen Seuran 25-vuotis- 
taipaleelta». — — — kirj J. R. H. 

L i s ä t i e t o .   — — — kirj.  P.  E. 
Ylläolevat oikaisut lähetettiin »Teosofin» toi- 

mitukselle ks Päämaja 1932:237—329. 
Palomaa, Veikko nimim. Aate 
ks myös L i i t e  
Omatunto-lehden — — — aputoimittajana, ks 

Omatuntolehti 1905:2, 
»Jälleensyntyminen» kirj. A. B. suom V. Palo- 

maa ks jälleensynt 1905:31, 
»Sukupuoliasia järjen ja hengen valossa» kirj. 

V.  Palomaa  1905:148, 
Aatteen jännityksellä odotettu teos »Suku- 

puoliasia järjen ja hengen valossa» on nyt pai- 
nosta valmistunut. Se on samankokoinen kuin 
»Valoa kohti» ja maksaa Smk.  1:50.  1905:178, 

S u k u p u o l i a s i a .  Palomaan kirja on 
herättänyt paljon huomiota teosofisissa piireissä, 
koska hän useimpien mielestä ei ole esittänyt 
teosofian kantaa kysymyksessä olevasta asiasta, 
vaan omia mielipiteitään, jotka ovat ristiriidassa 
tavallisten teosofisten käsitysten kanssa. Viime 
sunnuntaina keskusteltiin kirjasta Sörnäisten 
luennossa, ja olemme ehkä tilaisuudessa tammi- 
kuun numerossa julkaisemaan tämän keskuste- 
lun päätökset. Meidänkin mielestämme on aivan 
paikallaan rehellinen ja avomielinen ajatusten 
vaihtaminen tästä ihmiskunnan elinkysymyk- 
sestä emmekä pelkää »Omantunnon» palstoilla 
ruveta pohtimaan asiaa, joka on meitä kaikkia 
 

niin likellä ja joka on suurimpana aiheena maa- 
ilman nykyiseen kurjuuteen. Jos ken siis tah- 
too lausua mielipiteitään tästä asiasta, lähettä- 
köön kirjotuksen meille julaistavaksi lehdes- 
sämme. Kyllä toimituskin puolestaan tekee 
selkoa niistä asioista teosofisten tutkimusten 
valossa.1)  1905:243, 246, 

Omantunnon toimitukselle. — — — Vasta- 
lause. 

Allekirjoittaneet tahtovat täten ilmaista vaka- 
van protestin siitä, että V. Palomaan kirjaa 
»Sukupuoliasia järjen ja hengen valossa» ilmoi- 
tetaan ja myydään teosofisena kirjallisuutena 
— — — 1906:23—24, 

Karma. Omantunnon aputoimittaja V. Pa- 
lomaa, jonka varsinaisena toimena on ollut 
Työmieslehden aputoimittajan virka, on nyt ero- 
tettu viimemainitusta lehdestä ja astunut 
Elämä-lehden toimitussihteeriksi. Voitto asialle 
sekin. 

S u k u p u o l i a s i a .  Keskustelua Palomaan 
kirjan johdosta jatkettiin viime kuun 10 ja 17 
päivänä Vuorelan luentokokouksessa ja vaikka 
paljon ääniä kuului sekä puolesta että vastaan, 
ei vielä tultu lopulliseen päätökseen kirjan 
kohtalosta. 24 p:nä piti Pekka Ervast luennon 
sukupuoliasiasta, puhuen samaan suuntaan kuin 
tämän lehden kirj otuksessaan sukupuoliasiasta 
»teosofian valossa». Saman kirjailijan tekemä 
pitempi arvostelu Palomaan kirjasta on täyty- 
nyt jättää ensi numeroon.   1906:27, 

[*Nimim. A. N. arvost. ko. kirjaa 1906:28—29, 
Herman Helmer kirj. asiasta 1906:57, Aate: »Kir- 
jani puolesta»  1906:58—59,] 

» P u n a i n e n  k i r j a » .  Edessäni pöydällä 
on teosofisissa piireissä erityistä huomiota 
herättänyt ja tekisi mieleni sanoa surullisen 
kuuluisaksi tullut »punainen kirja». Hieman 
vallankumoukselliselta se näyttääkin aito sosia- 
listisessa ulkoasussaan, mutta vasta kun kirjan 
lukee, pääsee selville siitä, kuinka todella vallan- 
kumouksellisia ajatuksia se kätkee punaiseen 
pukuunsa. Tämän kirjan nimi on »Sukupuoli- 
asia järjen ja hengen valossa» ja lienee sen 
sisältö monelle »Omantunnon» lukijalle jo tuttu. 

Usealta taholta on kuultu tämänkaltaisia 
moitteita: »kuinka kirja, joka ei ole teosofinen 
eikä ollenkaan esitä teosofian kantaa kysymyk- 
sessä olevassa asiassa, on ilmestynyt Teosofisen 
Kustannusliikkeen kustannuksella?» Onpa 
menty niinkin pitkälle, että suorastaan on moi- 
tittu kirjaa epäsiveelliseksi, ja väitetty, että se 
saattaa koko teosofian ja teosofisen liikkeen 
huonoon huutoon. 

Omasta puolestani en hetkeksikään epäile, 
että teosofian asia olisi minkäänmoisessa vaa- 
rassa, koska »totuus on suuri ja pääsee voi- 
tolle»,’-) mutta mielihyvällä näen, että kirja on 
pannut ajatukset liikkeelle ja aiheuttanut vil- 
kasta mielipiteitten vaihtelua. Juuri semmoista 
tarvitaan meidän liikkeessämme niinkuin muu- 
alla. Muistuu mieleeni, mitä kuuluisa ja oppinut 
toverimme G.  R.  S.  Mead lausui  Theosophical 
 

 1) [*ks art Sukupuoliasia teosofian valosi 
1906:13—17] 

2) Magna est veritas et praevalebit. 
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Review’n tammikuun numerossa: »jospa 
tekijämme ja kynäniekkamme toisivat esille 
oikein omintakeisia ja uusia näkökantoja! Jospa 
meidän kirjallisuuteemme pujahtaisi vähän 
tuota filosofista huumoriakin, ettemme vain 
jähtyisi omaan pyhyyteemme!» Ja tahtoisin 
tähän lisätä, että jos joku esim. kirjottaisi 
oikein nerollisen kirjotuksen tai kirjan — sano- 
kaamme jälleensyntymisoppia vastaan, niin 
Teosofisen Seuran asia olisi juuri saattaa se jul- 
kisuuteen! Pääasia kaikkia kysymyksiä poh- 
dittaessa on järkiperäinen, intohimoista ja kiih- 
kosta vapaa ajattelu, joka uskaltaa etsiä totuutta 
kaikkialta ja nähdä se kaikkialla missä sitä on. 

Mitä nyt siihen tulee, että Palomaan kirja, 
joka »ei esitä teosofian kantaa» käsittelemäs- 
sään asiassa, on ilmestynyt Teosofisen Kustan- 
nusliikkeen kustannuksella, on mielestäni sillä 
seikalla pätevä syynsä. Kirjan tekijä, jonka 
maailmankatsomus tunnetusti on teosofinen, 
huomauttaa itse kirjansa alussa, että hän sel- 
vittelee sukupuoliasiaa »sen maailmankatso- 
muksen mukaan, mikä minulla (hänellä) on 
sekä fyysillisestä aistimuselämästä että siitä 
olemistilasta, jota ei meidän tavallisilla ruumiin 
aistimilla käsitetä», ja tämä seikka yksin riit- 
täisi oikeuttamaan hänen kirjalleen sijan teoso- 
fisessa kirjallisuudessa, koska se kirja, ainakin 
pohjaltaan, on tekijän teosofisen maailman- 
katsomuksen tuote. Syy, miksi se on julaistu 
Teosofisen Kustannusliikkeen kustannuksella, 
on nähdäkseni kuitenkin paljon ylevämpi. Voi- 
sihan tapahtua, että kypsymätön teosofikirjailija 
julistaisi »puhdasoppisena» teosofiana sem- 
moista, jota kokeneemmat teosofian harrastajat 
saisivat hävetä, ja silloinhan olisi syytä moittia 
kustantajain huonoa arvostelukykyä. Mutta kun 
kirjailija, joka kauan ja paljon on harkinnut ja 
miettinyt asiaa, tarttuu kynään ja kertoo maa- 
ilmalle, mitä hänen sydäntään painaa, eikö mei- 
dän silloin totuudenetsijöinä tule kuunnella 
hänen sanojaan? Jos huomaamme ne köykäi- 
siksi ja voimme ne semmoisiksi todistaa, silloin 
hänen omat silmänsäkin aukenevat ja hän 
ymmärtää erehtyneensä. 

Sillä muistakaamme yksi tärkeä kohta: juma- 
lallinen viisaus ei ole ortodoksiaa, ei mitään 
oikeaoppista järjestelmää. »Teosofia on ikuisten 
totuuksien uskonto ja Teosofinen Seura on 
vapaan ajattelun temppeli. Sentähden jokainen 
teosofinen kirjailija tai puhuja itse on vastuun- 
alainen sanoistaan — ja lukija tai kuulija omak- 
suu niistä vain sen verran, minkä omatuntonsa 
ja järkensä hyväksyy». Nämä sanat kirjotin 
ensimäisen teosofisen teokseni (Valoa kohti) 
alkuun ja ne olisivat saaneet olla painettuna 
Palomaankin kirjan ensimäiselle lehdelle. Jokai- 
nen meistä on totuuden etsijä, ei totuuden tie- 
täjä. Teosofinen Seura on se ainoa veljeskunta, 
jenka jäsenet todella saavat ajatella vapaasti ja 
lausua ajatuksensa vapaasti — pelkäämättä ian- 
kaikkista tuomiota. Kun me astumme Teosofi- 
seen Seuraan, hyväksymme sen ohjelman ensi 
pykälän, jonka mukaan tunnustamme, että 
kaikki ihmiset ovat veljiä. Ja sen Seuran jäse- 
ninä olemme velvolliset osottamaan samaa kun- 
nioitusta  muiden rehellisille mielipiteille kuin 

sydämessämme soisimme, että muut osottaisivat 
meidän katsantokannallemme. 

Kas siinä syy, minkätähden pidän luonnolli- 
sena ja oikeana ja minkätähden iloitsen siitä, 
että Palomaan kirja on ilmestynyt teosofisen 
teoksen nimellä. Onhan tekijä vilpitön totuu- 
denetsijä, onhan hän mies, joka on paljon näh- 
nyt elämää ja paljon ajatellut sitä — tätä ei 
kukaan epäile. Kuinka hän siis olisi kirjotta- 
nut kirjan, jonka sisältöä hän ei ottaisi omalle- 
tunnolleen, jonka siveellisyydestä hän ei olisi 
valmis vastaamaan, siksi kunnes hän itse mah- 
dollisesti näkee asioita toisessa valossa? Kaikki 
syytökset kirjan epäsiveellisestä hengestä rau- 
keavat tyhjiin tämän tosiseikan edessä. 1906: 
61—63, 

ks kustannustyö 1906:87, 
V. Palomaa on näinä päivinä lähtenyt teoso- 

fiselle luentomatkalle  ks  kustannustyö  1906:88, 
S u k u p u o l i a s i a .  Ajatusten vaihtelu tästä 

asiasta ja Palomaan kirjasta näkyy yhä jatku- 
van, mutta koska mielestämme ei mitään uusia 
näkökohtia enää ole tuotu esiin, toivomme, että 
tähänastinen mielipiteitten vaihto saa toistai- 
seksi jäädä vastaukseksi kysymykseen ja ettei 
Omassatunnossa tällä kertaa enää jatkettaisi 
polemiikkia mainitusta asiasta.   1906:88, 

Näinä päivinä on toimittaja V. Palomaa Teo- 
sofisen Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen toi- 
mesta lähtenyt — ensi aluksi kolmen kuukau- 
den — esitelmämatkalle ympäri Suomen, ks 
kustannustyö 1906:95, 

Palomaan  matkat.   1906:123, 
Se sukupuolikysymys!  1906:123, 
P a l o m a a n  k i r j a .  Useimmat kirjamme 

ovat saaneet suosiollisen vastaanoton yleisön 
puolelta, mutta kuten tunnettu, on Palomaan 
teos »Sukupuoliasia järjen ja hengen valossa» 
herättänyt erimielisyyttä niiden piirissä, jotka 
ovat perehtyneet teosofiseen maailmankatso- 
mukseen. Toiset ovat kirjaa vapauden nimessä 
puolustaneet, hyväksymättä sen sisältöä koko- 
naisuudessaan, toiset ovat jyrkästi paheksuneet, 
että se ilmestyi teosofisella kustannuksella. 
Omantunnon lukijat lienevät erilaisin tuntein 
seuranneet sitä pientä kynäsotaa, jota vuoden 
ensi numeroissa käytiin »punaisen kirjan» joh- 
dosta. Nyt on kuitenkin Teosofinen Kirja- 
kauppa ja Kustannusliike vastaisen pahan vält- 
tämiseksi katsonut parhaaksi olla myymättä 
kirjaa jonkun aikaa ja huhtikuun 26 p:stä 1906 
samaan päivään vuonna 1913 pitää koko painok- 
sen takavarikossa. Näiden seitsemän vuoden 
kuluttua on sitten uudestaan päätettävä kirjan 
kohtalosta.   1906:140, 
P a l o m a a n     m a t k a t     1906:140—141,     163, 
183, 203, 
ks  P. E. VII  1906:228—229, 

P a l o m a a n  e s i t e l m ä m a t k a t .  Raha- 
vaikeuksista huolimatta jatketaan V. Palomaan 
esitelmämatkoja edelleen ainakin maaliskuun 
7 p:ään 1907, jolloin rautatie-vuosipiletin aika 
päättyy. Menot nousevat sataan markkaan kuu- 
kaudessa. Useat henkilöt ovat sitoutuneet kuu- 
den kuukauden aikana, lukien syyskuun 1 p:stä
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1906 maaliskuun 1 p:ään 1907, kuukausittain 
maksamaan jonkun summan esitelmärahastoon, 
mikä markan, mikä kaksi, mikä viisi j.n.e., kun- 
kin varallisuussuhteista riippuen. Ne Oman- 
tunnon lukijat, jotka eivät vielä ole kirjottau- 
tuneet mainittuun kuuden kuukauden listaan, 
mutta jotka tahtovat edistää tätä tärkeätä puolta 
teosofisessa työssämme, ovat tilaisuudessa suul- 
lisesti tai kirjallisesti ilmottamaan nimensä ja 
lähettämään ensi kuukauden maksun Teosofi- 
seen Kirjakauppaan ja Kustannusliikkeeseen, 
Mikonkatu 11, Helsinki. 

Pyydämme, että kaikki ne maaseutulaiset, 
jotka haluavat Palomaan luennoimaan paikka- 
kunnalleen, ovat hyvät ja kirjottavat hänelle 
siitä osotteella: Teosofinen Kirjakauppa ja Kus- 
tannusliike. Mikonkatu 11, Helsinki. 1906:229 
246, 
ks P. E. VII 1906:255, 
P a l o m a a n      m a t k a t .        1906:267,      285, 
1907:24, 

ks P. E. VII 1907:44, 49, 78, kustannustyö 1907: 
83, 114, 

Karma, kirj. A. B. suom. V. Palomaa 1907: 
116, 

I h m i n e n  ja h ä n e n  r u u m i i n s a  kirj. 
A. B. suom. V. Palomaa 1907:142, 203, 

ks absoluutti  1907:178, 
Sillä v o i t t o ,  kellä k u n n i a .  Olemme 

vastaanottaneet kirjeen (päiv. heinäkuun 12 
p:nä) eräältä arvoisalta aatetoverilta, ja hänen 
pyynnöstään julkaisemme siitä seuraavat otteet: 
»Lehden viime numerossa oli kirjotus, joka ei 
mene mielestäni, — »Käsitysten selvittämiseksi». 
Toivon, että joku kykenevä henkilö ottaisi vai- 
vakseen kohta kohdalta näyttämään vääriksi 
kaikki valheet ja pyhyyden loukkaukset, joita 
kirjotus sisälsi. Omasta puolestani kysyn: 
kuinka Omantunnon toimitus saattaa ottaa pals- 
toilleen kyhäelmiä, jotka puolustavat kaiken- 
laisia rikoksia? Tahtooko se siten hankkia 
tilauksia? Jokainen tietää, että langennut on 
rakkaudella nostettava ylös valoon, mutta vaa- 
rallista on ruveta itse pimeyden puoltajaksi. 
Aate luulee voivansa mustan moraalinsa tueksi 
vedota karman monimutkaiseen lakiin, jota 
ainoastaan Mestari voi täysin oivaltaa. Avio- 
rikosta ei ole hänen mielestään olemassa, se on 
muitta mutkitta hyve ja apu ihmiskunnalle. 
Suuren Mestarin sanat » y k s i  mies ja 
yksi v a i m o »  eivät hänelle merkitse mitään. 
Muistakoon jokainen, ettei Jumalan valtakun- 
taan pääse mikään himonsa orja. Teosofi tie- 
tää, mitä »Jumalan valtakunta» on. Aate hal- 
veksii ylimielisesti niitä teosofeja, jotka vielä 
ovat kirkon kahleissa, mutta totta on, että kir- 
kossa on ihmisiä, jotka ovat paljon puhtaampia 
ja lähempänä Jumalan valtakuntaa kuin me, teo- 
sofin nimeä kantavat. Älkää istuttako myrkkyä, 
saarnatkaa kieltäytymistä avioliitossa ja sen 
ulkopuolella ja ehdotonta puhtautta, sitä pyytää 
yksi teosofian totuuden etsijä.    A. G.» 

Olemme jo yksityisesti vastanneet tähän kir- 
jeeseen. Olemme huomauttaneet, että teosofi- 
nen sananvapaus vaatii, että eri ääniä pääsee 
kuuluville. Ja mitä pahaa siinä on, että ihmi- 
nen ilmituo rehellisen katsantokantansa? Olem- 
 

meko siksi lapsen kannalla vielä, ettemme 
kykene katselemaan ja arvostelemaan asioita 
eri puolilta? Yhtä paljon kuin kunnioitamme 
A. G:n kantaa yhtä paljon voimme kunnioittaa 
Aatteen mielipiteitä. Kun toisistaan poikkeavat 
mielipiteet törmäävät yhteen, on tuloksena 
totuus, sanoo ranskalainen sananlasku. Ja mitä 
siihen tulee, että olisi kirjotettava Aatteen yllä- 
mainittua artikkelia vastaan, on se mielestämme 
jo tapahtunut. Vai eikö Pekka Ervastin samassa 
numerossa oleva artikkeli »Rikollisuus ja musta 
magia»1) puhunut samoista asioista, vaikka toi- 
sella tavalla? Lukija oli oman kokemuksensa 
valossa tilaisuudessa punnitsemaan erilaisia 
näkökantoja ja siitä punnitsemisesta saattoi sit- 
ten totuus omalla tavallaan kuvastua hänen 
mieleensä! Tehtävämmehän on juuri saada 
ihmisiä ajattelemaan. Ja siinäkin suhteessa 
uskomme, että Aate on meille kaikille suureksi 
hyödyksi.   1907:203—204, 

ks P. E. VII 1907:220, ja 252, 
J ä r k y t t ä v ä  tapaturmakuolema kohtasi 

Sopu ja Veikko Palomaan   [*lasta)   1908:32, 64, 
ks P. E. VIII    1908:128, luennot 1908:185, 
S u k u p u o l i a  s i a i n  s a l a i s u u d e t .  

Kustannusliike Vellamon kustannuksella (Hel- 
sinki, Aleksanterink. 13) ilmestyy näinä päivinä 
Veikko Palomaan kirjottama uusi teos »Rak- 
kaus ja lempi sekä silmäys sukupuoliasiani 
salaisuuksiin». Tekijä koskettelee tässä kirjas- 
saan samoja asioita kuin v. 1905 ilmestyneessä 
teoksessaan »Sukupuoliasia järjen ja hengen 
kannalta».   Hinta on Smk. 1:25.  1908:188, 

V e i k k o  P a l o m a a :  R a k k a u s  ja 
lempi sekä silmäys sukupuoliasiain salaisuuk- 
siin. Kustannusliike Vellamo. Palomaan kanta 
sukupuolikysymyksessä on sama kuin ennen, 
mutta tämä uusi kirja on ehdottomasti parem- 
min kirjotettu kuin »punainen kirja» (Suku- 
puoliasia järjen ja hengen valossa»). Aivan sel- 
väksi käy lukijalle tekijän mielipide: 1) ras- 
kaaseen naiseen ei pidä miehen kajota ja 2) 
»tusinamies» olkoon oikeutettu elämään moni- 
avioisuudessa, koska ei hän kuitenkaan voi 
kieltäytyä sukupuoliyhteyttä harjottamasta. Syy 
miksi tekijä puolustaa moniavioisuutta on siis 
se, että äidiksi tuleva nainen on oleva pyhä. 
Kuka tahtoisi tätä syytä moittia? Joskin on lää- 
käreitä, jotka väittävät, että sukupuoliyhteys ei 
ole äidille eikä sikiölle »vaarallista», on taas 
toisia, joiden mielestä kieltäytyminen on 
parempi. Ja mitä sanoo aikain kokemus? Että 
sikiö kärsii äidin antautuessa sukupuoliyhtey- 
teen, koska äidin voimakkaat tunneväreilyt vai- 
kuttavat myrkyttävästi kohdussa olevan lapsen 
tunne- eli astraliruumiiseen. Lasten ja nuoru- 
kaisten kiihottunut ja ennenaikainen sukupuoli- 
vietti on suora seuraus vanhempien irstailusta. 
Jos tahdomme synnyttää ja kasvattaa rotevam- 
man sukupolven, on meidän ennen kaikkea 
opittava hillitsemään himojamme. Tämä nyt 
on teosofisen siveysopin ensimäinen alkuläksy, 
ja    Palomaan    premissi    on    aivan   paikallaan. 
 

 1) [*julk. kirjassa Veljeysaate ja pahan- 
tekijät] 
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Mutta voivatko kaikki olla yhtä mieltä hänen 
johtopäätöksensä kanssa? Kaksi uskonnollista 
suurmiestä on hänen puolellaan: Muhamet ja 
mormonien profeta. Ja jos puolueettomasti 
arvostelemme kysymystä, täytyy meidän tun- 
nustaa, että laillinen polygamia (moniavioisuus) 
olisi rehellisempi, siveellisempi ja kaikin puo- 
lin puhtaampi kuin laillinen monogamia (yksi- 
avioisuus) ja salassa rehottava prostitutsioni ja 
irstailu ja aviorikos. Mutta onko se ainoa keino 
asiain parantamiseksi? Ei suinkaan. Toinen 
aivan yhtä yksinkertainen keino on seuraava: 
oppikoot »tusinamiehetkin» hillitsemään itseään! 
Tämä keino on »yhtä yksinkertainen», sentäh- 
den että se tyydyttää sisäistä ihmistä yhtä suu- 
ressa määrin kuin toinen on himoille mieluisa. 
Sillä missä on se ihminen, joka on oppinut kiel- 
täytymään ja olisi onneton? Ja vielä on eräs 
syy, miksi moniavioisuus mielestämme on alhai- 
sempi ratkaisu, vaikkei Palomaa sitä näy kirjas 
saan koskettelevan, ja se syy on aviopuolisoi- 
den keskinäinen suhde. Jos he rakastavat toi- 
siaan — ja muusta syystä solmittu liitto ei oie 
mikään avioliitto —, niin heidän keskinäinen 
suhteensa on erityisen hieno, hellä ja puhdas. 
Kuinka he silloin v o i s i v a t  olla uskottomia 
toisilleen häpäisemättä itseään ja toinen tois- 
taan omissa silmissään? Tämä on kysymys, 
johon tekijä ei ole vastannut. Jokapäiväinen 
elämänkokemus vastaa siihen kyllä, että voi- 
daan, mutta mitä omantunnonvaivoja ja sie- 
luntuskia se voiminen ensin on maksanut, siitä 
ei puhuta julkisesti. (Sukupuoliproblemi on 
kuitenkin siksi vaikea ja monimutkainen kysy- 
mys, että pidätämme itsellemme oikeuden sel- 
vitellä kantaamme laajemmin joskus tulevai- 
suudessa.)   1908:248—249, 

Tosin se ei tunkeudu niin syvälle kuin Palo- 
maan teos ks Kianto, Ilmari: Pyhä viha 1908: 
249, 

Maaliskuussa 1906 alkoi Palomaa teosofisena 
luennoitsijana kierrellä maita ja mantereita, ks 
Avustajain liitto  1608:251—252,  315,  349, 

ks kustannustyö 1908:380—382. 
ks suvaitsevaisuus    1909:43—44, 71, 1910:1, 
» K a i t a  tie v o i t t o o n »  kirj Hiram E. 

Butler, suom Veikko Palomaa  1910:78, 
U u t t a  k i r j a l l i s u u t t a .  Veikko Palo- 

maan kirjottamat kirjat ovat nyt ilmestyneet 
painosta. Toisen nimi on E l ä m ä n k y s y -  
m y k s i ä  t e o s o f i a n  v a l o s s a ;  sen hinta 
on Smk. 1:25, sid. 2:25. Toinen on nimeltään 
H e n g e n j a n o ;  sen hinta on 75 penniä. 
Molemmat kirjat saanevat paljon lukijoita. Tie- 
täjän lukijat tietänevät, että Palomaa on sään- 
nöllinen avustajamme. Hänen kirjotuksensa 
Tietäjässä, joita hän julkaisee salanimellä 
»Aate», ovat viime aikoina herättäneet ansait- 
tua huomiota ja mielenkiintoa. Niistä uhkuu 
tosi filosofinen ja omaperäinen henki ja kieltä- 
mätön kirjallinen kyky. Vasta ilmestyneet kir- 
jat tulevat varmaan lisäämään sitä kunnioitusta 
ja myötätuntoa, mikä on tullut »Aatteen» osaksi. 
1910:128, 

Aatteen molemmat kirjat H e n g e n  jano 
ja     E l ä m ä n k y s y m y s      t e o s o f i a n      va- 

1 o s s a, jotka äsken ovat painosta ilmestyneet, 
ansaitsevat mielestäni huomiota, sentähden että 
niiden tekijä todella on omaperäinen suomalai- 
nen filosofi, vaikka hän onkin omaksunut teo- 
sofisen maailmankatsomuksen. Teosofia on 
herättänyt hänen ajatuksensa, hänen omantun- 
tonsa, hänen sisimmän ihmisensä ja muovaillut 
sitä, mutta syvämietteisen suomalaisen tapaan 
hän on imenyt itseensä teosofisen hengen ja on 
nyt vapaa etsimään ja löytämään moninaisia 
muotoja saavuttamalleen henkiselle tajunnalle. 
Toivoisin, että kaikki teosofit kannattaisivat 
Palomaan pyrkimyksiä ostamalla ja lukemalla 
hänen kirjojansa. Älköön olko meistä sanottu 
se sana, ettemme tahdo »kuunnella omia profe- 
tojamme». 

»Hengen jano» maksaa 75 p. ja toinen kirja 
1:25, korukansissa 2:25. Joka liittyy »ostajien 
renkaaseen» (katso Tien varrelta viime Tietä- 
jässä), saa kirjat postivapaasti. 1910:133—134, 
175, 283, 

Märta Steinsvik, A v i o l i i t t o  ja s u v u n  
j a t k a m i n e n  (suomentanut ja muistutuk- 
silla varustanut V. Palomaa). 1910:296, 323, 

ks suvaitsevaisuus 1910:358, 
»Lasten kasvatus salatieteen valossa», kirj 

R. Steiner, suom V. Palomaa 1910:395, 
V. P a l o m a a l t a  ilmestyy tekijän omalla 

kustannuksella noin kuukauden kuluttua uusi 
kirja nimeltä »Lemmen salaisuudet». Salatie- 
teellinen katsaus sukupuolielämän salaisiin syi- 
hin».   Kirjan hinnaksi tulee Smk.  1:50. 19,11:83, 

Veikko Palomaalta on ilmestynyt uusi kirja, 
tällä kertaa tekijän omalla kustannuksella. Kir- 
jan nimi on » L e m m e n  s a l a i s u u d e t .  
Salatieteellinen katsaus sukupuolielämän sisäi- 
siin syihin.» Hinta on Smk. 1:50 ja voipi kirjan 
tilata myös Teosofisesta Kirjakaupasta. 

Vaikka tekijä ei itse näy pitävän siitä, että 
arvostelee hänen myöhempiä tuotteitaan parem- 
miksi vanhempaa (kts. siv. 73 ja 74), täytyy 
minun kuitenkin sanoa, että mielestäni tämä 
»Lemmen salaisuudet» on parempi edellisiä 
teoksia. Tällä arvostelullani tarkotan, että 
kirja on muodollisesti etevämpi ja että tekijä 
on yhä selvemmin osannut tuoda esille oman 
kantansa. Uskoin ymmärtäväni Palomaata jo 
»Punaisen kirjan» ilmestyttyä; mutta useat luki- 
jat eivät ollenkaan saaneet punaisesta kirjasta, 
mitä minä siinä näin. Syy oli tietysti kirjassa, 
koska myöhemmin olen havainnut, että Palo- 
maa on tarkottanut, mitä luulin hänen tarkoitta- 
van, vaikka hän oli sen niin vaillinaisesti esit- 
tänyt, etteivät kaikki lukijat sitä älynneet. 
Muuten hän tietysti itsekin on kehittynyt ja 
muodostanut oman kantansa itselleen selvem- 
mäksi. Hänen äsken ilmestyneeseen kirjaansa 
kannattaa epäilemättä tutustua, vaikkakin on 
itsellä poikkeavat mielipiteet, niinkuin minulla 
sattuu olemaan. En tahdo kuitenkaan tässä 
ruveta asioita pohtimaan, koska äsken pitämäni 
esitelmä »Rakkaudesta»1) pian ilmestynee kir- 
jasen muodossa.    1911:92, 

 
1) [*ks art Rakkauden salaisuus 1911:211— 

219] 
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Tunnustan myös, että mulla on »Aatteeseen» 
vanhaa lukkarinrakkautta, koska hän nyt kym- 
menen vuotta on lujasti seisonut teosofisen aat- 
teen palveluksessa ja parhaimman kykynsä 
mukaan koettanut edistää  sitä, mitä totuutena 
pitää.  — — — Olen kyllä aina ollut näkevinäni, 
että Palomaan kanta on toinen kuin minun, ks 
vapaamielisyys 1911:183, 

Parantaminen sielun voimilla ja- hengellä, 
suom V.  Palomaa ks Atkinson 1911:251, 

Palomaa ja N e w - Y o r k i n  Uutiset. 
1911:282—283, 

Uusi k i r j a  V. P a l o m a a l t a .  »Jumala 
ja rikoslaki sekä jumalanpilkan mahdollisuus. 
Vähän käsitteiden selostusta» on V. Palomaan 
äsken julkaiseman uuden teoksen nimi. Sisäl- 
lysluettelo on seuraava: Alustus. Jumala ja 
rikoslaki. »Jumalanpilkan» mahdollisuus: 1. 
Mitä on pilkka? 2. Ketä voi pilkata? Mitä on 
jumala? Kirjanen käsittää 44 sivua ja sen hinta 
on 50 p. 1911:316, 350, 1912:2, 151, 248, 

K u o l e m a n j ä l k e i n e n  elämä, kirj 
C. W. L. suom Veikko Palomaa 1912:254, 

Lemmen s a l a i s u u d e t .  Palomaan tun- 
nettu kirja on nyt viranomaisten puolelta otettu 
takavarikkoon. Paraneekohan siitäkin toimen- 
piteestä maamme siveellinen tila? 1912:449, 

Veikko Palomaa on kirjottanut uuden kirjan 
nimeltä » E l ä m ä n  s u u r i n  s a l a i s u u s .  
Salatieteellinen katsaus olemisen lakeihin.» Esi- 
puheessa hän varottaa semmoista ihmistä luke- 
masta hänen kirjaansa, joka ei rohkeasti ja 
vapaasti uskalla ajatella. Tällä hän tietenkin tar- 
kottaa uskovaisia kristityitä, jotka hänen kir- 
jansa sanoista voivat saada pomminiskuja, sillä 
ajatteleva teosofi lukee epäilemättä hänen teok- 
sensa ilman pelkoa ja vavistusta. Palomaan täs- 
säkin kirjassa kuvastuu hänen filosofinen lempi- 
kantansa: ehdottoman ykseyselämän kannalta 
erotukset hyvän ja pahan, Kristuksen ja saata- 
nan välillä häipyvät olemattomiin. 

Pidän tästä kirjasta ja suositan sitä. Palomaa 
on ajattelija, johon kannattaa tutustua. Filo- 
sofeja ei ole koskaan paljon maailmassa, vaikka 
»filosofian tohtoreita» ja »maistereita» on liikaa- 
kin, ja sentähden kansan tulisi ottaa vaari 
omista tosiajattelijoistaan ottaen oppia heidän 
opeistaan ja kannattaen heitä ja heidän työtään 
aineellisesti.  1913:61,  106,  168, 

ks kesäkurssit 1913:260, 
J o h d o n m u k a i s u u d e n  laki, kirj 

V. Palomaa  1913:316, 367, 
Veikko Palomaa, J o h d o n m u k a i s u u -  

den laki. Hinta Smk. 1:—, sid. 2:—. Tämä 
on erittäin mieltäkiinnittävä uusi teos etevältä 
filosofis-teosofiselta kirjailijaltamme. Sisältää 
luvut: 1. Järjestyksenhalu. 2. Itsearvostelun 
mahdollisuus. 3. Nykyinen materialismi ja joh- 
topäätösoppi. 4. Yksinvalta ja kansanvalta. 5. 
Kuulijaisuuden salaisuus. 6. Käsitteitten epäpäte- 
vyys. 7. Tulevaisuuden tiede. Kirjassa on m.m. 
Palomaan älykkäitä ja huvittavia kieliopillis- 
filosofisia sanaselityksiä.  1913:416, 460, 

ks kesäkurssit 1914:249, 

Kalle Kaukorannan kustannuksella on ilmes- 
tynyt Veikko Palomaalta uusi kirja »Sukupuoli- 
elämän salaisuudet», joka on neljäs tekijän 
kädestä lähtenyt sukupuolikysymystä koskeva 
teos. Palomaan kanta on siksi tunnettu, ettei 
sitä tässä tarvitse esittää, mutta selvemmin kuin 
ennen hän tässä teoksessaan terottaa, että hänen 
oppinsa on oppi sukupuolisesta pidättyväisyy- 
destä. Uskollisena tyylilleen Palomaa tässä 
kuten muissa kirjotuksissaan käyttää yhtämit- 
taa lainausmerkkejä ja selittää sanoja. Tämä 
hänen kirjotustapansa tekee lukemisen kevyeksi, 
se kun antaa tai yrittää antaa sanoille ja lau- 
seille leikillisen sivumaun. Kirjassa on sivuja 
175 ja sen hinta on Smk. 1:75. 1914:258, 

P a l o m a a n  uusi k i r j a  »Sukupuoli- 
elämän salaisuudet» ansaitsee kaikkea huomiota. 
Tämmöisenä aikana, jolloin mielet itsestään 
kääntyvät sota-asioihin ja ovat niistä jännitet- 
tyinä, on terveellistä niin usein kuin mahdol- 
lista kiinnittää huomiotaan toisenlaisiinkin 
asioihin kirjallisuuden välityksellä. Teosofisia 
kirjoja ei nyt pidä laiminlyödä, ei jättää luke- 
matta eikä ostamatta, ja Palomaan kirjat ovat 
kyllä omiansa jännittämään mieltä ja herättä- 
mään ajatuksia omituisen kirjotustapansa 
kautta.    1914:360, 416, 464, 

T.k. 28 p:nä täyttää V e i k k o  P a l o m a a  
50 vuotta. Hänen nimensä teosofisena puhujana 
ja kirjailijana on tunnettu ympäri Suomen ja 
monelle Tietäjän lukijalle »Aatteen» kirjotuk- 
set ovat käyneet rakkaaksi tavanomaiseksi luke- 
miseksi. Hän onkin alusta saakka ollut aika- 
kauskirjamme uskollinen avustaja. Toivotan 
hänelle kaikkea onnea ja ennen kaikkea suu- 
rempaa menestystä maallisissa asioissa kuin 
tähän saakka — sitä luulen hänen itsensä 
kipeimmin kaipaavan. Ja koska en tahdo tulkita 
toivomustani ainoastaan kauniilla sanoilla, ilmo- 
tan täten, että Tietäjä aikoo antaa pienen raha- 
lahjan Aatteelle syntymäpäivälahjaksi ja että 
olen sangen kiitollinen, jos joku Aatteen ystävä 
on siinä asemassa, että hän voi ottaa osaa Tie- 
täjän lahjotukseen ja sitä varten lähettää 
minulle avustuksensa ennen helmikuun 28 p:ää. 
Ensi Tietäjässä teen sitten selkoa tästä lahjo- 
tuksesta ja kuittaan muualta tulleet avustukset. 
Tiedän, että vanha työtoverini olisi silmiensä 
takia pienen  levon tarpeessa. 

Teosofinen Kustannusliike julkaisee tänä 
keväänä Palomaan elämäkerran hänen itsensä 
kirjottamana, mutta se tuskin valmistunee syn- 
tymäpäiväksi  kirjakauppaan.  1915:54, 

K i i t ä n  s y d ä m e s t ä n i  — — — Veikko 
Palomaa.  1915:142, 

Palomaalta on nyt ilmestynyt hänen uusi kir- 
jansa »Kohtalon koulussa», jossa hän kertoo 
omia elämänvaiheitaan. En nyt muuta sano kir- 
jasta kuin että se on tekijän mieltäkiinnittävin 
ja jännittävin teos. Kun alkuun pääsee, kyllä 
loppuun lukee. Älkää jättäkö sitä lukematta! 
1915:151, 

Uusi k i r j a  Veikko Palomaalta on jouluksi 
odotettavissa. Kirja näyttää, kuinka loogilli- 
sesti ja selvästi jälleensyntymisoppi ratkaisee 
kaikkia     niitä     elämänarvotuksia,     joihin     ei
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materialismi eikä tavallinen uskonnollisuus löydä 
tyydyttävää selitystä. Kirjan nimenä on Jäl- 
l e e n s y n t y m i s e n  v ä l t t ä m ä t t ö m y y s  
ja ilmestyy se Teosofisen Kustannusliikkeen 
kustannuksella.   1915:358, 

ks P. E. VIII  1916:95, ja 240, 
Sama syy estää meitä toistaiseksi Palomaan- 

kin uusia kirjoja julkaisemasta, ks P. E. XII 
Kalevalan Avain 1916:302—303, 

ks »Kristitty»    1917:6—7, 
K a n s a l l i s u u s  ja kieli, kirj. Veikko 

Palomaa 1917:9, 52, 298, 340, 
ks käytännöllisyys 1917:99, Tietäjä 1917:437, 

481, 
Vanhalta teosofiselta kirjailijaltamme Veikko 

Palomaalta tulee niinikään ilmestymään uusi 
teos, jatkoa kirjaan K o h t a l o n  k o u l u s s a ,  
joka oli V. P:n mieltäkiinnittävin tuote. Tämä 
jatko ei kaivanne mitään suositusta, sillä siihen 
tahtovat tietysti tutustua ne, jotka alkupuolen 
ovat lukeneet. Ikävä kyllä valitetaan Paloinaan 
kirjoista, etteivät ne mene hyvin kaupaksi. 
Tämä on ikävä, sillä vaikka niiden kirjotustapa 
olisikin useiden mielestä kuivahko, ovat ne kui- 
tenkin ajatusrikkaita ja laajanäköisiä sisällöl- 
tään.   1918:99—100, 

Kuten toisaalla tässä numerossa näkyy, viet- 
tää Veikko Palomaa hopeahäitään syyskuun 19 
p:nä. Koska tiedän, kuinka ylen vaikea hänen- 
kin on tulla toimeen kirjallisella työllään näinä 
taloudellisesti raskaina aikoina, tuntuu minusta, 
että me hänen teosofiset ystävänsä voisimme 
taas muistaa häntä pienellä rahalahjalla, joka 
helpottaisi hänen taakkaansa. Koska en kuiten- 
kaan tiedä, missä määrin nykyään on luvallista 
panna keräyksiä toimeen, ehdottaisin, että jokai- 
nen hyväntahtoinen lahjottaja lähettäisi roponsa 
suoraan hopeahäitään viettävälle pariskunnalle 
— mikäli mahdollista, juhlapäiväksi. Osote on: 
Kirjailija Veikko Palomaa, Sorjo, as. 1918:100, 

»Aatteen» kirjotus »Katsaus syntymäntakai- 
seen menneisyyteeni» kuuluu tavallaan myös 
»psyykkisiin ilmiöihin». Olemmehan tottuneet 
siihen, että »Aate» lähettää maailmaan vain filo- 
sofisesti punnittuja, loogillisesti kehitettyjä järki- 
päätelmiä, ja nyt hän tarjoo meille vallan fan- 
tastisen teorian omasta entisestä inkarnatsionis- 
taan. Kuinka saattaisimme muuta kuin lukea 
tätä hänen tekoansa psyykkiseksi ilmiöksi? 
Hänen täytyy itse olla yliluonnollisen järkytetty 
ja vakuutettu oman aavistuksensa todenperäi- 
syydestä. Emme saata epäillä hänen omaa vil- 
pitöntä uskoaan. Missä määrin hän lukijoitaan 
osaa vakuuttaa uskonsa objektiivisesta toden- 
peräisyydestä, on taas toinen kysymys. Tuom- 
moiset reinkarnatsionimuistelmat ovatkin per- 
sonallisia ja yksilöllisiä asioita joihin sivullisten 
ei tarvitse kajota. Kun emme saata niistä mitään 
tietää, emme ole oikeutetut niitä arvostelemaan- 
kaan.   1918:196—197, 207—210,  1919:165, 

Veikko Palomaan K o h t a l o n  k o u l u s s a  
toinen osa 1919:299, 

ks P. E. VII art Muutamia tietoja 1924:222— 
230, 

V e i k k o  P a l o m a a ,  Suomessa hyvin tun- 
nettu teosofinen puhuja ja kirjailija, joka 
ensimäisenä aloitti Helsingin »Vuorela-esitel- 
miä» v. 1901, täyttää ensi tulevassa helmikuussa 
60 vuotta.   1924:359, 

Veikko Palomaa lienee tällä hetkellä iäkkäin 
teosofinen työntekijä maassamme. Hän täyttää 
ensi helmikuun 28 p:nä 60 vuotta. Hän sai 
herätyksensä v. 1901 Uusi Aika-lehden kautta. 
Tuossa Jean Boldtin ja minun toimittamassa 
viikkolehdessä julkaistiin m.m. alkupuoli Valoa 
kohti-kirjasta »teosofisten kirjeiden» muodossa. 
Palomaa omaksui heti teosofisen elämän- 
katsomuksen, osoittaen siten olevansa vanha 
totuudenetsijä, joka jo ennen eläessään oli jou- 
tunut kosketukseen okkultisen filosofian kanssa. 
Samana syksynä 1901 hän ryhtyi säännölliseen 
esitelmätyöhön Sörnäisten Työväen Yhdistyk- 
sellä Vuorelassa. Hänen teosofishenkiset esitel- 
mänsä herättivät vilkasta osanottoa kuulijakun- 
nassa, mutta »Työmiehen» toimitus, johon 
Palomaakin kuului, ei pitänyt niistä. Palomaata 
alettiin toimituksen puolelta boikottaa, ja muu- 
tamia vuosia myöhemmin hänet eroitettiin toi- 
mituksesta. Sen jälkeen alkoi hänen filosofinen 
vaeltaja elämänsä ja hänen miltei ainainen 
taloudellinen ahdinkotilansa. 

Koko Omatunto- ja Tietäjä-nimisenä aikana 
Palomaa säännöllisesti kirjoitti tähän lehteen, 
ja nyt julkaisen taas tässä numerossa hänen 
kirjoituksensa »Jeesuksen talousoppi». Vuosien 
vieriessä hänen ahkerasta kynästään on lähte- 
nyt koko joukon filosofisia teoksia, mutta 
useimmat niistä lepäävät käsikirjoituksina 
Kustannusosakeyhtiö Tietäjän arkuissa tai 
muualla, sillä Palomaan älyperäinen ja usein 
liian katkera kirjoitustapa ei saavuttanut 
teosofishenkisen yleisön yksimielistä kannatusta. 

Vanhaa työntekijää on nyt Suomen Teosofinen 
Seura hänen merkkipäivänään ensi vuonna 
päättänyt muistaa syntymäpäivälahjalla, jota 
varten keräys pannaan toimeen T. S:n jäsenten 
ja ystävien kesken. Keräys päättyy helmikuun 
alkupuolella. 

Ruusu-Ristin Neuvosto on niinikään päättänyt 
olla tässä keräyksessä mukana sillä tavalla, että 
se kehoittaa jäsentensä kesken löytyviä Veikko 
Palomaan työn tuntijoita ja ystäviä, jotka 
keräykseen tahtovat ottaa osaa lähettämään 
lahjaeränsä herra Emil Mikkoselle, os. Helsinki. 
Säästöpankinranta 10. Täten kertynyt summa 
liitetään sitten kokonaisena helmikuussa Teoso- 
fisen Seuran keräämään lahjaan.    1924:368—369, 

V e i k k o  P a l o m a a n  s y n t y m ä p ä i -  
v ä k s i ,  helmikuun 28 p:ksi, kerättyyn raha- 
lahjaan otti Ruusu-Risti seura osaa yhteensä 
860 markalla ja 60 pennillä. Seuraava kiitos on 
saapunut meille julaistavaksi: »Niille Ruusu- 
Risti-seuran jäsenille, jotka 60 syntymäpäivä- 
näni muistivat minua taloudellisessa pulassani 
rahalahjalla, lausun täten sydämelliset kiitok- 
seni. Lempäälässä, 4. 3. 1925. Veikko Palomaa, 
kirjailija».   1925:144, 

Veikko Palomaa kirjoittaa meille 1927-164, 
420, 
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K i r j a i l i j a  V e i k k o  P a l o m a a l l e  
kerättiin pieni uuden vuoden lahja 1929:45—46, 

K u r u - l a i v a n  haaksirikosta kirjoittaa 
meille aatetoveri Veikko Palomaa, että 1929:362, 

Veikko P a l o m a a  täytti helmikuun 28 
p:nä 65 vuotta. Ruusu-Risti toivottaa teosofi- 
vanhukselle kaikkea hyvää ja ennen kaikkea, 
että ystävät muistaisivat häntä maallisilla anti- 
milla, sillä iäkäs ja sairaaloinen filosofimme ja 
kirjailijamme elää sangen puutteellisissa ja 
vaikeissa olosuhteissa. Veikko Palomaan osoite 
on Jurva, Peltola.    1930:133, 

Vanha ystäväni ja teosofinen työtoverini, 
Veikko Palomaa täyttää t.k. viimeisenä päivänä 
66 vuotta. Kun viime kesänä kävin häntä 
tervehtimässä Jurvalla, saatoin todeta, että 
hänen heikko terveytensä oli tehnyt lopun 
hänen ansiomahdollisuuksistaan. Hänen uskolli- 
nen puolisonsa Sofia häntä hoiti, ja vanhukset 
elivät parhaasta päästä Tampereella sairaan- 
hoitajattarena toimivan tyttärensä turvissa. Tämä 
tytär on äsken vanhempiensa sanomattomaksi 
suruksi kuollut, ja nyt heidän on entistä vai- 
keampi tulla toimeen. Rohkenen ehdottaa, että 
ne ystävät kaikista teosofisista piireistä, jotka 
vielä muistavat Palomaata hänen terveytensä ja 
voimiensa päiviltä, lähettäisivät hänelle nyt 
rahallisen avustuksen hänen syntymäpäivälleen. 
Avustukset sopii lähettää rouva Sofia Palo- 
maalle, os. Jurva, Peltola, taikka minulle, joka 
na sitten toimitan perille. Toivotan tälle hank- 
keelle siunausta.    1931:41, 
Veikko    P a l o m a a l l e     lähettivät ruusu- 
ristiläiset ystävät syntymäpäivälahjaksi Johtajan 
välityksellä yhteensä Smk. 800:—    1931:104, 
V e i k k o      P a l o m a a n    k i i t o s .  

Viime Ruusu-Ristissä mainittujen Smk. 800:— 
lisäksi lähetin vielä Smk. 100:—, jotka saapuivat, 
kun R. R. jo oli painossa, ja nyt äskettäin Ame- 
rikasta tulleet Smk. 197:—. Rouva Sofia Palo- 
maa on ilmoittanut rahojen saapuneen perille 
ja miehensä sekä omasta puolesta lausunut sydä- 
melliset kiitoksensa. Veikko Palomaa on liian 
heikko enää itse kirjoittaakseen, mutta rouvansa 
käden kautta hän kuitenkin on tahtonut tuoda 
ilmi seuraavat ajatuksensa.    P. E. 

K u o l e m a n  y l i s t y s ,  kirj. Veikko Palo- 
maa    1931:174—175, 288, 

Veikko Palomaa, vanha teosofinen 
työntekijämme ja kirjailijamme, täyttää helmi- 
kuun 28 pnä 67 vuotta. Hänen terveytensä on 
verrattain heikko eikä hän itse enää kykene 
ansiotyöhön. Ystävät, jotka tahtovat häntä 
syntymäpäivänään muistaa tervetulleella raha- 
lahjalla, lähettävät sen paraiten suoraan rouva 
Sofia Palomaalle, os. Jurva, Niemenkylä. 1932:68, 

V e i k k o  P a l o m a a  kuoli Jurvassa viime 
vuoden lopulla. Teosofisina alkuaikoina Suo- 
messa hän oli tunnettu julkisena teosofisena 
luennoitsijana ja kirjailijana. Sodan aiheutta- 
missa vaikeuksissa hän vetäytyi maaseudulle, 
missä hän siitä pitäen asuskeli. Veikko Palo- 
maa oli omaperäinen ajattelija. Vaikeuksia ei 
häneltäkään liioin puuttunut. Sentähden pieni 
lepo siellä toisella puolella on hänelle nyt suo- 
 

tavaa — ennenkuin uusi työkausi alkaa. Vel- 
jellinen tervehdys Sinulle Veikko Palomaa! 
1934:48. 

Palvelus 
tahdonko palvella ihmisiä   ks   Sukupuoliasia 

teosofian valossa   1906:16—17, 
ks Puhtauden ihanne    1906:226—228, 
uskollisen palvelijansa   ks   H. S. O.    1907:54, 
me lähestymme jumalaa samassa määrin kuin 

me palvelemme    ja    rakastamme häntä hänen 
ihmiskunnassaan ja hänen omassa luonnossaan. 
ks Kristitty pappi arvostelee teosofiaa    1907:77, 

palvelemisen tie.    ks    mielisairaus    1907:184, 
ihmiskunnalle    palvelus    ks    Käytännöllinen 

teosofia    1908:128, 
T.    S.      p a l v e l e v a       v e l j i s t ö        [*sitä 

selostetaan seur. kohdissa:    ks   Auttajain liitto 
1908:185—187, ja 251—252, »Pyöreä Pöytä».    1909: 
76—77,    Kansainvälinen    yhteysliitto      1909:302. 
A. B.    1913:218,] 

palvella kahta herraa ks Uusi elämä    1908:321 
—324, 

paha palvelijana,    ks Jalas, Asa    1908:345, 
palvelee totuuden jumalaa, ks ihanne   1909:69, 
Teosofinen maailmankatsomus kehottaa häntä 

palvelemaan ihmisiä ja koko luomakuntaa,    ks 
opettaja    1909:109, 

ks huvit    1909:260, 
Ylpeässä ja itsekkäässä ihmisessä intuitsionin 

jumalallinen kyky ei herää, ainoastaan siinä 
ihmisessä, joka nöyrästi ja iloisesti tahtoo toisia 
palvella,    ks looshityö    1909:338—340, 

pääasia on, että sydämessä asuu vilpitön halu 
palvella ihmiskuntaa sillä valolla, minkä itse on 
saanut,    ks tieto    1910:52—53, 

iloitsee siitä, että saa toisia palvella, ks sala- 
tiede   1910:180, 

Joidenkuiden vuosien perästä on jo useampia 
suuriakin kykyjä oleva jumalallisen viisauden 
palveluksessa meidän maassamme, ks P. E. V 
1910:329, 

Ensin hän uskollisesti palveli ja hoiti Mad. 
Blavatskyä ks Wachtmeister, C.    1910:369, 

Sillä tavalla palvelemme ihmiskuntaa ja 
samalla niitä mestareita, jotka ovat liikkeemme 
takana,    ks P. E. VII    1911:88, 

Soisin — — — että todella voisin tehdä Suo- 
men kansalle sitä palvelusta, jota haluaisin 
tehdä,    ks kiitos    1912:4—5, 

Voittaja, joka palvelee, on samalla tehnyt 
herrastaan palvelijan. Mutta voitettu on oma 
itse.    ks karma   1912:111, 

Palvelkaa ihmisiä, rakastakaa toisianne! ks 
opettaja      1912:310—311, 

Teosofi on rehellinen ja vilpitön ihminen, joka 
kykynsä mukaan koettaa palvella ihmiskuntaa, 
ks opettaja    1912:412—414, 

»Palvella jumalaa» on tehdä työtä totuuden, 
s.o. ihanteen puolesta ja ihmiskunnan hyväksi 
ks nuoriso    1912:454—456, 

tahtoo T i e t ä j ä  koko sydämellään pal- 
vella heitä siten, että ks Tietäjä    1913:466-^467, 

Jos esim. muutamat ihmiset elävät yhdessä 
palvellakseen yhteistä aatetta, sanokaamme 
teosofisen   maailmankatsomuksen    levittämistä.
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saattaa heidän veljellinen yhteiselämänsä hyvin- 
kin onnistua.   Mutta jos ks veljeys    1914:192, 

Suurin palvelus minkä me kriitillisenä het- 
kenä voimme maailmalle teosofeina suorittaa ks 
aika    1914:368, 

palvella rakkauden ja totuuden valtakunnan 
lähestymistä ks Tietäjä    1914:467, 

En ole tyytymätön enkä väsynyt tällä tavoin 
palvelemaan teosofista asiaamme, niinkauan 
kuin Seuramme luottaa johtooni, ks päämaja 
1915:404, 

mammonan palvella henkeä ks Tietäjä 1916: 
429, 

uskon sen palvelevan teosofian suurta asiaa, 
ks P. E. XII Teosofian sanoma nykyajalle 1919: 
164, 

itsepintaisesti olin läpi elämäni palvellut 
teosofista asiaa, ja — — — lakata Teosofisen 
Seuran välityksellä palvelemasta teosofiaa ja 
etsiä teosofialle uusi väline ks R-R 1920:341— 
348, 

Enkö tahtoisi teitä palvella monipuolisemmilla 
ja perusteellisemmilla tiedoilla kuin ennen? ks 
R-R art Tietäjästä    1921:1—2, 

P a l v e l e m i s e n  tie kirj. G. S. Arundale 
ks tätä    1922:318, 

tilaisuudessa palvelemaan aatetta ks kustan- 
nustyö   1923:129, 

olet antautunut ihmiskunnan ja sen yksilöiden 
palvelukseen   ks R-R   1924:1, 

onnellisina palvelijoina ks sallimus    1924:123, 
Ja kuinka ihminen yksin ollen oppisi toisia 

rakastamaan ja palvelemaan? Elämähän on 
päinvastoin asettanut, että meitä täällä maan- 
päällä on miltei lukemattomat joukot yhdessä 
juuri sitä varten, että oppisimme palvelemaan. 
Mutta vielä  — — — palvelus helposti unohtuu. 
ks R-R   1924:327—328, 

suorittanut suuren palveluksen ihmiskunnan 
asialle, ks auktoriteetti    1925:148—151, 

tilaisuudessa palvelemaan totuuden ja ihmis- 
kunnan asiaa,   ks vpm    1925:153—154, 

He tekevät suuren palveluksen toimitukselle 
ks R-R    1925:206, 

Teette arvaamattoman palveluksen toimituk- 
selle ks R-R    1925:343, 

koko inhimillisellä minuudellaan tahtoo pal- 
vella Kristusta ks I. T. J.    1926:244—247, 

palvella totuuden asiaa, ks R-R   1926:305—306, 
kieltäytyminen palvelemasta hyvää ks magia 

1927:125—128, 
Miten luulette, että voisimme palvella ihmis- 

kunnan ja totuuden asiaa, jos aloittaisimme 
työmme kieltämällä totuuden? ks Kristus 1929: 
137—141, 

Onko se tällä ajalla osannut tyydyttyvästi 
palvella?   ks R-R   1929:319, 

järki totuuden palvelukseen, ks kolminaisuus 
1930:42, 

Olenhan Kristuksen seuraajana ihmisten 
rakastaja ja palvelija — — —tahdon palvella 
sinua sillä tavalla kuin sinulle on hyvä, mutta 
ks armeija 1930:50—52, 

Uusi moraalinen totuus on rakkaus ja palvelus. 
Ketä erakko palvelee? — — — palvellessaan 
etenee totuuden elämässä — — — taivaalliset 
 

kyvyt    puhkeavat    rakkaudesta,     palvelevasta 
rakkaudesta,    ks moraali    1930:95, 

Ken teistä suurin on, hän olkoon kaikkien 
palvelija,    ks H. P. B.    1931:4—5, 
palvelevat epäitsekkäästi ihmisveljiään — — — 

löytää onnensa palvellen ks ilo    1931:7, 
palvellakseen totuuden asiaa, ks R-R    1931:36, 
Kaikki palvelu alkaa kodissa. Joka mestariksi 

tahtoo    tulla — — — hän    alkaa palvelijana 
lähimmässä ympäristössään, kodin piirissä,    ks 
H. P. B.    1931:39—40, 

Ruusu-Risti, joka palvelee sisäisen elämän 
asiaa ks aika    1931:42, 

[*taloudellinen karmani] on antanut minun 
palvella välikätenä hyvien asioiden eteenpäin- 
viemisessä.  — — —  Mutta palvelevathan 
kirjal- 
lisuuden tärkeätä asiaa ks rahasto    1931:181, 

palvelemaan isänmaan enkeliä ks kansallis- 
haltia    1933:1, 

palvella totuuden Jumalaa kaikilla kyvyillään, 
ks Leino, Eino    1933:2—3, 

ks buddhi    1933:172—173. 
Panacea. 
Englannissa toimii nykyään huomattava 

uskonnollinen liike: Joanna Southcott-liike. 
Kerron tässä »The Canadian Theosophist»- 
lehden viime joulukuun numeron mukaan pari 
seikkaa siitä. 

Joanna Southcott syntyi v. 1750 Devonshiressä 
ja kuoli v. 1814. Hän oli oppimaton työläis- 
nainen ja rupesi 40-vuotiaana profetoimaan. 
Sen jälkeen oli hänen elämänsä myrskyisä ja 
onneton, mutta kuollessaan hän jätti jälkeensä 
65 käsikirjoitettua profetallista kirjaa ja suuren 
köytetyn ja sinetöidyn arkun, jonka saisi avata 
yksinomaan 24 piispaa aikana, jolloin valta- 
kunta olisi suuressa hädässä. Hänen ennustuk- 
sensa maailman sodasta, tankkien käytöstä, 
ilmahyökkäyksestä Lontoota vastaan, kullan ja 
sokerin puutteesta ynnä sadasta muusta yksityis- 
seikasta herättivät hänen eläessään naurua, 
mutta ovat nyt toteutuneet. 

Muuan julkaistu Southcottin profetia sanoo, 
että arkussa on inspiroituja kirjoituksia, jotka 
kertovat kirkon johtajille, millä tavalla he voi- 
vat muodostaa suuren kansainvälisen rauhan- 
liiton toisten uskontojen kirkkojen avulla, 
mutta vielä ei ole löytynyt 24 piispaa, jotka 
pitäisivät arvolleen soveliaana avata sata vuotta 
sitten kuolleen mummon kirstua. Ja kuitenkin 
luulisi, että piispatkin voisivat alentua jotain 
tekemään maailman rauhan puolesta! 

Joanna Southcott-liike lukee jo 50,000 kannat- 
tajaa tavallisten kuolevaisten joukossa, ja viime 
vuoden alkupuolella annettiin julki toinen 
salaisuus, joka on herättänyt tavatonta huo- 
miota ja mielenkiintoa ympäri maailmaa. Liik- 
keellä on näet hallussaan lääke, jota se nimittää 
»Panaceaksi» (yleislääkkeeksi) j’a joka parantaa 
kaikkia sairauksia, syövästä ja keuhkotaudista 
lähtien kaljupäisyyteen ja karkeaan ihoon 
saakka. Tällä lääkkeellä on saatu aikaan siksi 
paljon ihmeitä, että etevät lääkärit Englannissa, 
Amerikassa, Indiassa ja Saksassa ovat ryhty- 
neet sitä tarkemmin tutkimaan. Suurta huo- 
miota ansaitsee sekin seikka,    että    Southcott-
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liike jakaa lääkettään ilmaiseksi, kantaen itse 
kaikki kustannukset sen valmistamisesta. Noin 
3.000 potilasta hoidetaan tätä nykyä, ja monet 
sairaat, jotka lääkärit ovat toivottomina hylän- 
neet, ovat muutaman kuukauden hoidon jälkeen 
täydellisesti parantuneet. 

Ketä tahansa sairasta kehoitetaan käyttämään 
Southcott-Panaceaa. On vain kirjoitettava 
(englanniksi) ja mainittava sairaus sekä liitet- 
tävä postikuponki (tai raha) vastausta varten. 
Kirje on osoitettava seuraavasti: C. S. S., 46, 
Ebury St., London, S. W. 1, England. Mitään 
maksua ei huoli lähettää, sillä ne, jotka niin 
ovat tehneet, ovat saaneet rahansa takaisin. 
1925:55—56, 

Ruusu-Ristin helmikuun numerossa kerroin 
Canadan teosofisen aikakauskirjan mukaan 
englantilaisesta Joanna Southcott-liikkeestä ja 
sen keksimästä yleislääkkeestä (Panacea). Kir- 
joituksessa mainittiin myös, miten ja mistä 
tuota lääkettä oli kenen tahansa tilattavissa, ja 
kuten arvata sopii, ovat monet meilläkin kirjoit- 
taneet Englantiin. He ovat saaneet Panaceansa, 
ja vaikka näin lyhyessä ajassa on mahdoton 
antaa siitä arvostelua, olen parilta taholta kuul- 
lut, että lääke on vaikuttanut hyvää vaikeissa 
taudeissa. Olen sentähden kiitollinen, jos hen- 
kilöt, jotka Panaceaa ovat käyttäneet tai käyt- 
tävät, ajan tullen hyväntahtoisesti kertoisivat 
Ruusu-Ristille mahdollisesta parantumisestaan 
— tai pettymyksestään. 

Liikkeen päätoimistosta Englannissa on kir- 
joitettu Ruusu-Ristille — sen johdosta, että 
Panacean tilaajat ovat maininneet Ruusu-Risti- 
lehden tietonsa lähteenä — ja kysytty, tahtoi- 
siko R. R. julkaista pienen artikkelin Pana- 
ceasta? Vastasin myöntävästi ja sain vastaan- 
ottaa sanomalehtileikkeleen, jossa alussa anne- 
taan lääkkeestä samat tiedot kuin lehtemme 
helmikuun numerossa ja painostetaan parannus- 
työn jumalallisuutta, jonka tähden Panaceasta ei 
oteta pienintäkään maksua. Sitten artikkeli jat- 
kuu seuraavasti: 

Mitä    on    tämä    p a r a n n u s ?  
Jatkamalla merkittävää satunnaista keksintöä 

Joanna Southcottin seuraajat työskentelivät ja 
kokeilivat vuosikausia eri parannusmenettelyjen 
alalla. Lopulta päästiin täydellisiin tuloksiin 
ja ankaria kokeita pantiin toimeen, jotta saatai- 
siin ilmi uuden tiedon arvo. Ja nyt lääke pääs- 
tetään vapauteen ilmaisena lahjana kaikille, 
jotka huolivat sitä koettaa. 

Se ei millään tavalla muistuta spiritismiä, 
kristillistä tiedettä, Coue’n parannustapoja tai 
muita samankaltaisia muotomenoja, vaan on 
päinvastoin dramaattinen edistysaskel nyky- 
päiväisen lääketieteen tiedoista; parannustavan 
käytäntö on puolestaan siinä, että osaksi sisäi- 
sesti, osaksi ulkonaisesti käytetään erästä mää- 
rättyä lääkettä, joka sisältää Southcott-kokeilu- 
jen tuloksena saadun aineen. 

On pappeja, onpa lääkäreitäkin, jotka ovat 
kirjoittaneet ja koettaneet tätä uutta parannusta, 
eikä ole liioiteltua sanoa, että se on ajan tullen 
mullistava koko lääketieteellisen maailman kah- 
teen leiriin, »puolustajiin» ja »vastustajiin»! 

Mutta »vastustajat» joutuvat näköjään var- 
masti tappiolle. Olen itse nähnyt kirjeitä syöpä- 
tapauksista, jotka sanovat, että »syöpä kuluu 
tiehensä». Eräs käsineentekijätär keski-Eng- 
lannissa, jonka himmenevää näköä silmälasit 
eivät riittävästi auttaneet, koetti uutta parannus- 
tapaa kahden viikon aikana. Nyt hän käyttä- 
mättä mitään silmälaseja suorittaa hienoim- 
mankin työn. Ja nämä ovat kaksi tapausta 
valittuna umpimähkään monesta. Vielä joita- 
kuita kuukausia — ja sitten ehkä selviää, tarvi- 
taanko lääkäreitä enää ollenkaan. Kuinka 
kaikki loppunee? 

J.    C a r p e n t e r - S m i t h .  
Tämä Panacea-juttu on mielestäni huomattava 

siitä, että se tarjoaa ihmelääkkeensä julkisesti 
ja avoimesti koko maailmalle. Ja koska 
Southcott-liike ei patenttilääkkeellään »tee» 
rahaa, niin kuin muuten on maailmassa tapana, 
täytyy suhtautua siihen kunnioittavalla arvon- 
annolla ja odottaa ajan näyttävän, mitä tulok- 
sia lääkkeen käyttämisestä koituu. Meillä täällä 
Suomessa ei ole syytä ennakolta epäillä täm- 
möisen lääkkeen tehoa. Kansanomaiset tietä- 
jämme ja poppamiehemme ovat omilla ihme- 
lääkkeillään pitkin vuosisatoja parantaneet 
ihmisiä, mutta heidän esiintymisensä ja menet- 
telynsä on aina pysynyt enemmän tai vähem- 
män esoteerisena, salaisena niin sanoaksemme. 
Heidän maineensa ei koskaan ole kovin kauaksi 
levinnyt; jos se on ennättänyt ulkopuolelle koti- 
pitäjän rajoja, on tämä tapahtunut itsestään 
tuttavien ja kiitollisten potilaiden välityksellä; 
koskaan ei sitä ole yritetty varta vasten levit- 
tää. Toisin näkyy olevan nykyisen Southcott- 
liikkeen ja -lääkkeen laita. Siitä annetaan 
tietoa mahdollisimman laajalle, ja sairaita suo- 
rastaan kutsutaan ja pyydetään kokeilemaan. 
Ei ihmettä, että tuhannet kuuntelevat kutsua ja 
että — ainakin alussa — usko sinään vaikuttaa 
hyvää. Aika lopullisesti näyttää, missä määrin 
Panacean oma voima riittää parantamaan ja 
ylläpitämään uskoa. Ei kukaan saattaisi muuta 
kuin iloita, jos tässä todella olisi löydetty apua 
hätää kärsivälle ihmiskunnalle.    1925:203—205, 

Joanna Southcott-liikkeen sihteeri, Mr. 
J. Carpenter-Smith, on lähettänyt minulle pie- 
nen kirjoituksen toivomuksella, että se jul- 
kaistaisiin Ruusu-Ristissä. Hän kertoo siinä, 
että liike on herättänyt odottamattoman paljon 
huomiota Suomessa. Sadat eri tauteja potevat 
henkilöt ovat pyytäneet Panaceaa ja ruvenneet 
sitä käyttämään.   Mr. Smith jatkaa: 

»Panacea-lääke lähetetään aivan vapaasti 
niille, jotka ilmoittaen tautinsa laadun pyytävät 
sitä os. C. S. S. c/o J. Carpenter Smith, 46 Ebury 
Street, London, S. W. 1. Hoito itse on siinä, 
että lähetetään pieniä valkoisia tabletteja, joita 
on kyllästetty kutakin tautia varten erikseen 
valmistetulla essensillä — vaikka tämä essenssi 
pohjaltaan on sama. 

Sanotaan, että monet suomalaiset ovat paran- 
tuneet vakavistakin taudeista tämän hoidon 
avulla. Meille on kerrottu parantumisista kai- 
kenlaisista vammoista: heikosta näöstä, kuurou- 
desta, astmasta, ihotaudista j.n.e. 
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»Hoidossa on tätä nykyä noin 6000 potilasta 
kaikista maanosista, ja merkillisiä parantumisia 
on lopullisesti todettu. Mannermaalla on kuu- 
luisia lääkäreitä, jotka mielenkiinnolla seuraa- 
vat hoitotapaa ja muutamat kokeilevat sillä 
omien potilaittensa piirissä.» 

Yhdyn mielelläni Mr. Smithin loppuhuomau- 
tukseen, että »vaikkei meillä ole mitään patent- 
tia lääkkeestämme, emme ymmärrä, mitä vahin- 
koa voisi syntyä sen käyttämisestä . . . Monet 
ovat todistaneet sen puolesta eikä kukaan ole 
vielä voinut todistaa sitä arvottomaksi; niin 
ollen näyttää tällä Southcott Panacealla olevan 
suuri ja kiintoisa tulevaisuus.» 

Koska Mr. Smith valittaa minulle, että kieli 
tuottaa suuria vaikeuksia ja kysyy neuvoani, 
olen ilmoittanut hänelle, että toimitan ohjeet 
painettavaksi suomen kitelellä, niin pian kuin 
saan rahallista kannatusta painattamista varten 
suomalaisilta potilailta. Pyydän siis, että ne, 
jotka ovat saaneet apua Panacean kautta, lähet- 
tävät veljiään ajatellen roponsa minulle. Tilitän 
kaikesta tässä Ruusu-Ristissä.    1925:298—299, 

1926:26—27, 95—96, 128, 208, 240, 331, 
P a n a c e a n     k ä y t t ä j i l l e     S u o m e s s a .  
Kaksi vuotta sitten — helmikuussa 1925 — 

mainitsin ensi kerran tässä lehdessä Panacea- 
liikkeestä Englannissa ja sen keksimästä yleis- 
lääkkeestä. Mainitsin siitä vain lukemanani 
kiintoisana uutisena, sillä itse en liikettä tunte- 
nut. Monet lienevät kuitenkin uutisen nojalla 
kirjoittaneet Englantiin, ja monet pyysivät 
minun ynnä parin muun välityksellä lääkettä 
Englannista. Näiden potilasten lukumäärä kas- 
voi kasvamistaan, niin että lopulta sekä täällä 
että Englannissa selvisi, että kirjeenvaihto 
kävisi ylivoimaiseksi, ellei Suomeen saataisi 
pääasiamies eli edustaja, joka yksin välittäisi 
kaiken kirjeenvaihdon Englantiin. Koska sillä 
välin itsekin olin käyttänyt Panaceaa ja tutustu- 
nut sen hyvään vaikutukseen, suostuin tulemaan 
täksi edustajaksi — tietysti sillä ehdolla, että 
vain välittäisin Panacea-lääkettä edustamatta 
muuten heidän uskonnollisia oppejaan, joita en 
tarkasti tuntenut. 

Nyt on kohta kulunut vuosi, jona aikana olen 
välittänyt Panacea-lääkettä, ja ilokseni olen 
todennut, että monet sairaat ovat sanojensa 
mukaan saaneet apua lääkkeestä. Koska kuiten- 
kin ryhdyin tähän työhön en ainoastaan ihmis- 
ystävänä vaan myös totuudenetsijänä, olisi mie- 
lestäni tärkeä, että saataisiin kokoon jonkin- 
lainen tilasto Panacea-lääkkeen tehosta. Rohke- 
nen sentähden kääntyä lääkkeen käyttäjien 
puoleen pyynnöllä, että he kirjoittaisivat 
minulle, ovatko parantuneet vaivoistaan tai 
missä määrin ovat saaneet apua, mainiten tau- 
tinsa laadun ja kuinka kauan ovat Panaceaa 
käyttäneet. Olisin asian puolesta tästä kiitolli- 
nen, sillä turha tämmöinen työ olisi, jos ei se 
hedelmää kantaisi. 

On ehkä niitä, jotka saatuaan Panacean syystä 
tai toisesta eivät ole sitä käyttäneet. Jos he 
palauttavat minulle ohjepaperin liinatilkkui- 
neen, lähetän mielelläni heille takaisin heidän 
kymmenmarkkasensa, kantaen omana tappio- 
nani menot,  sillä  en soisi,  että kukaan tuntisi 
 

itsensä pettyneeksi tai ajattelisi mitään epä- 
edullista Panacea-liikkeestä, jonka epäitsekästä 
ja ihmisystävällistä esiintymistä ei kukaan saata 
kieltää. 

Pilpalassa helmikuun 7 p:nä 1927. 
Pekka Ervast. 19,27:77—78, 

K y s. Eikö Panacea-liike ole teosofian vasta- 
kohta ja karkeata materialismia opettaessaan, 
että tämä fyysillinen ruumis on ainoa kuole- 
maton, kun sen pesee vedellä ja hengellä? 

Vast. Mikäli olen käsittänyt, opettaa 
Panacea-liike ruumiillista kuolemattomuutta 
ainoastaan tulevaisuuden toiveena ja lupauk- 
sena; ne kuolevat, joiden täytyy kuolla (kts. 
ohjepaperia, s. 3). Mutta tämä on myös 
teosofian, okkultismin ja Ruusu-Ristin opetus. 
Meissä ihmisissä asustaa kuolematon henki, joka 
jälleensyntyy ja pukeutuu uuteen personalli- 
suuteen toisensa perästä; mutta meidän itse- 
tietoinen kuolemattomuutemme on kehityk- 
semme korkea saavutus, johon ehdottomasti 
kuuluu kuolematon käyttöväline eli ruumis. 
Tämä ruumis luodaan materiasta ja sen luomi- 
nen kestää pitkiä aikakausia, mutta voi joilta- 
kuilta käydä nopeamminkin. Lukekaa esim. 
H. P. Blavatskyn aikana julkaistu »Elonneste, 
opetuslapsen päiväkirjasta» ja P. E:n »Uusi 
Jumala» y.m. Panacea-liike on täten iskenyt 
asian käytännölliseen ytimeen, vaikka se muu- 
ten saattaa kannattaa oppeja ja uskonkappaleita, 
joiden kanssa emme tarvitse olla joka kohden 
yhtä mieltä. 

Kys. Olen Panacea-lääkettä kiitollisena 
käyttänyt muutamina viikkoina, mutta usein on 
herännyt mielessäni monenlaisia ajatuksia tuon 
lääkkeen suhteen. Miten on mahdollista, että 
liinatilkkuun kätkeytyy sellainen vaikutus ja 
voima? Ja mikä tarkoitus on lausuttavilla 
sanoilla ja mitä merkitsevät ne erimääräiset 
luvut, joita tulee laskea vettä valmistaessa kuin 
myös muutamissa ulkonaisissa menetelmissä? 
Kadottaako lääke vaikutuksensa ilman niitä? 

Vast. Kyseessä olevat menetelmät kuuluvat 
n.s. seremoniallisen magian alalle. Niiden tar- 
koitus on saattaa lääke ja potilas oikeaan viree- 
seen, s.o. yhteyteen Panacea-liikkeen takana 
vaikuttavaan henkivoimaan. Liikkeen johto- 
henkilöt uskovat, että tämä on Jumalan Pyhä 
Henki, joka naisen välityksellä nyt pyrkii fyy- 
silliselle tasolle pelastaakseen ihmisten ruumiit. 
Jolleivät ruumiit puhdistu ja pelastu (synnistä 
ja taudista, lopulta kuolemasta), ei taivasten 
valtakunta saata toteutua maan päällä. 1927:78 
—79,  120—122, 250—251, 

J o a n n a ,  S o u t h c o t t i n  s a l a p e r ä i -  
s e s t ä  a r k u s t a ,  joka sisältää sinetöityjä 
kirjoituksia, on sanomalehdissä kierrellyt uuti- 
nen, että se äsken avattiin ja havaittiin tyhjäksi. 
Englannin Panacea-Seuralta meille saapuneiden 
tietojen mukaan tämä uutinen, kuten arvata 
sopii, oli tuulesta temmattu. Arkku on yhä 
avaamattomana Seuran hallussa ja odottaa het- 
keä, jolloin se J. Southcottin testamentin 
mukaan saadaan avata 24 piispan läsnäollessa. 
1927:292,  1928:15—16, 
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Kys. Olen nyt käyttänyt kolme kuukautta 
Panacea-lääkettä ja mikäli voin käsittää, menes- 
tyksellisesti. Se seikka, mikä minua ensin jos- 
sain määrässä vasta nuorena teosofian tutkijana 
epäilytti, että nim. voitaisiin asettaa kysymyk- 
senalaiseksi tällaisen, ehkä tavallaan maagilli- 
sen, menettelyn käyttämisen epäitsekkyys, kun 
sitä käytetään omaksi hyväksi, on minulle sel- 
vinnyt, niin että mielestäni käsitän syyt, jonka 
vuoksi sitä ei ainakaan kaikissa tapauksissa 
voida katsoa itsekkyydeksi. Sensijaan haluaisin 
ilmoittaa, että annetuissa ohjeissa esitetyt kei- 
not rahallisen y.m.s, aseman parantamiseksi 
eivät mielestäni ole itsekkyydestä vapaat — 
joka tapauksessa ne helpommin johdattavat 
itsekkyyteen kuin ruumiin parantaminen saman- 
laisilla keinoilla. Voi olla, että olen väärässä. 
Joka tapauksessa luulen, että jotkut muutkin 
mahdollisesti ovat joutuneet tässä kysymyksessä 
samantapaisiin ajatuksiin. Jos siis Ruusu-Risti- 
lehdessä — toimittajan osastossa tai muualla — 
joku kerta sattuisi olemaan sopivaa tilaa, niin 
mitenkähän olisi, jos Te hyväntahtoisesti lausui- 
sitte ajatuksenne tästä. Siinähän voisi ehkä 
ottaa samalla käsiteltäväksi muitakin tähän 
liittyviä ajatuksia, joita en ole hoksannut. 

Vast. Koko asia on mielestäni katsottava 
toiselta kannalta — ei potilaiden, vaan paranta- 
jani. Panacean keksijät tarjoavat apua kärsi- 
ville, he tarjoavat apuaan ilman korvausta; hei- 
dän menettelynsä on siis uskosta ja rakkaudesta 
johtunut ja niin ollen epäitsekäs. Sama on laita, 
mikäli he lupaavat taloudellista vaurastumista: 
heidän kannaltaan tämäkin on epäitsekäs lahja. 
Tässä he kuitenkin asettavat ehdon: autettavan 
täytyy olla kaikessa toiminnassaan rehellinen 
ja oikeudenmukainen; mitään vääryyttä tai 
petollisuutta ei hänen puoleltaan saa tulla kysy- 
mykseen. Panacea-seuran toiminnassa en näin 
ollen näe mitään itsekästä. Eikö jokaisen sekä 
ihmisystävän että »maailmanparantajan »unelma 
ole, että yksilöiden ja perheiden taloudellisetkin 
taakat keventyisivät? Eikö jokainen meistä näh- 
dessään köyhän, ja nälkäisen tarjoa hänelle 
apuansa? Siinä ei ole mitään luonnotonta eikä 
mitään itsekästä. 

Huom! Panaceaa tilatessa tai ilmoitusta teh- 
dessä ei pidä lähettää rahaa. 1928:182—183, 1929: 
47—48, 1933:201. 

Pandiira, Ben ks Kristus 1929:140—141, Poika 
1929:416. 

Pandoran lipas, joka on täynnä onnettomuuk- 
sia, voi ihmissydänten huokauksissa ja rukouk- 
sissa muuttua runsauden sarveksi, josta vuotaa 
kultaa ja menestystä ja onnea kaikille, ks 
Europa 1928:13. 

Pandshim, Goassa ks mestari 1923:204—208. 
Panegyriikka ks P. E. VIII    1925:222. 
Panettelu, parjaus 
Aina kun on jotain pinnalta katsoen uutta, 

epäilevät ihmiset sitä, välttävät, ylönkatsovat ja 
panettelevat. Niinpä teosofiaakin ks teosofia 
art Mitä T. S. meille opettaa 1906:147—152, 

Parjataanko, vainotaanko, kavahdetaanko? ks 
opettaja 1909:109, 

Kun jostakin henkilöstä puhutaan pahaa, jää 
 

aina pieni epäilys muutamien ihmisten mieliin. 
ks H. P. B. 1909:139—142, 

ks Geijerstam, K. 1909:401, 
parjaisimme ja panettelisimme häntä ks Jee- 

sus Kristus 1909 joulul: 3, 
poltetaan tai panetellaan ks opettaja 1911:249, 
Sentähden älkäämme kiittäkö aikaa, älkääm- 

me sitä panetelko! ks aika 1913:2, 
ks Kivi, Aleksis 1916:148—149, 
Muutamat Bostonin kaupungin teosofit Ame- 

rikassa lähettivät sangen omituisen syntymä- 
päivälahjan Mrs. Besantille lokakuun 1 p:nä 
1915. Se oli näet lahjottajien allekirjottama 
lupaus yhden vuoden aikana »koettaa pidättäy- 
tyä epäystävällisistä ja moittivista lausunnoista 
toisista.» Mrs. Besant sanoo itse The Adyar 
Bulletinissa, että tämmöinen lupaus on erittäin 
tervetullut lahja, ja toivoo, että siten on muo- 
dostuva hyvä tapa, joka »estää lankeamasta 
takaisin epäystävälliseen arvostelemiseen senkin 
perästä, kun lokakuun 1 p:ä 1916 on hävinnyt 
menneisyyden äärettömään sineen.» Ruotsin 
T. S:n ylisihteeri lausuu tämän johdosta Teoso- 
fisk Tidskriffissa, josta uutisen olen poiminut: 
»Lokakuun 1 p:ä on kuten tunnettu Mrs. 
Besantin syntymäpäivä, jolloin hän astuu 
70:nteen ikävuoteensa. Eikö Boston-teosofein 
kaunista esimerkkiä kannattaisi seurata muual- 
lakin maailmassa? Parempaa syntymäpäivä- 
lahjaa ei voitaisi presidentillemme antaa.» 

Näihin sanoihin tietysti yhdyn. Lisäänpä vielä, 
että se ihminen on kadehdittava, jolle tekee 
mieli semmoisia lahjoja antaa. Madame Bla- 
vatskyn, kuten muistamme, oli tapana sanoa, 
että nykyajan ihmisten, siis eritoten teosofein- 
kin, suurin siveellinen vaara on panettelun ja 
moittimisen ja selän takana puhumisen halu. 
Mitä siihen verrattuna on semmoiset heikkou- 
den tekosynnit kuin juopottelu, irstailu j.n.e.? 
Ne kuuluvat tunneruumiiseen ja todistavat, että 
ihminen ei vielä ole eläintä itsessään voittanut. 
Mutta panettelu on suorastaan inhimillisen 
kyvyn, jumalallisen puhelahjan väärinkäyttöä, 
se on ajatusruumiin syntiä ja vastuunalaisuus 
on siten monin verroin suurempi ja raskaampi. 
Ei Jeesuskaan umpimähkään kieltänyt opetus- 
lapsiaan turhia puhumasta, kun hän sanoi, että 
jokaisesta sanasta oli vastattava viimeisenä päi- 
vänä. Ihminen, joka sanoissaan on kavala ja 
salajulma, olkoon hän muuten käytöksessään 
kuinka siveellisesti moitteeton tahansa, on 
lähempänä pimeyden ruhtinasta kuin hänen 
heikko veljensä, jota hän niin ankarasti tuomit- 
see. Ja kuinka moni ihminen, joka sydämestään 
ei pahaa tarkota, on sanoissaan varomaton ja 
ajattelematon, lisäten täten huomaamattaan 
karmansa raskasta taakkaa. 

Muuten on hauska todeta, että ihmiset meidän 
päivinämme tosissaan uskaltavat tehdä tuom- 
moisia lupauksia. He eivät pelkää kiusauksia, 
eivät pelkää sitä, että kiusaukset aina karkaa- 
vat voimakkaampina kimppuun, kun on luvan- 
nut ja päättänyt taistella niitä vastaan ja voit- 
taa niitä. Kristityissä piireissä pidettiin tätä 
ennen miltei mahdottomana. Se osotti ylenpalt- 
tista ylpeyttä ja liian uhmailevaa luottamusta 
»omiin voimiinsa». Synnistä vapautuminen kävi
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päinsä ainoastaan »Jumalan armolla», ja lapsel- 
lista oli päättää semmoista, joka riippui yksin 
Jumalasta. Syvän vaikutuksen teki minuun 
nuorena, kun Tolstoi ja Järnefeltkin kertoivat 
kokemuksestaan, kuinka mahdotonta oli noudat- 
taa hyviä päätöksiä ja lupauksia, kun ei enää 
ollut kannustamassa se huumaava mielentila, 
jossa päätös tehtiin. Mutta ihmiset ovat ehkä 
hieman toisenlaisia nykyään. Ainakin ne, jotka 
ovat joutuneet teosofian vaikutuksen alaisiksi, 
ovat ehkä toisenlaisiksi kasvaneet. He ovat 
oppineet pitämään ajatusta arvossa ja usko- 
maan sen voimaan; he eivät enää tahdo olla 
yksinomaan tunteittensa ja mielialojensa heitel- 
tävinä. Ja kun ihmisellä kerran on luja maa- 
ilmankatsomus, joka selittää hänelle, minkätäh- 
den hänen on hyvä kieltää itsensä, silloin hän 
ei pyydäkään eikä odota elämältä ainaista tun- 
teiden huumaustilaa, joka tekisi hänelle voiton 
itsensä yli helpoksi. Hän tahtoo mitä hän tah- 
too ja voimansa hän nyt etsii ajatuksesta enem- 
män kuin tunteesta. 

Tällä en suinkaan väitä, ettei ihminen voisi 
päästä semmoiseen heräymystilaan, jossa 
hänestä tuntuu, että jumala varjelee ja vapaut- 
taa hänet kaikesta synnistä ja pahasta; sillä 
semmoinen »uudestisyntynyt» sieluntila on 
aivan luonnollinen psykologinen ilmiö, kun 
jumalallinen rakkaus on syttynyt ihmisen sie- 
lussa. Olen vain tahtonut painostaa sitä ilahdut- 
tavaa tosiseikkaa, että ihmiset meidän päivi- 
nämme rauhallisella mielellä tekevät siveellisiä 
lupauksia, joiden tarkka täyttäminen pidetään 
luonnollisena asiana ja joiden rikkominen ei 
saa tulla kysymykseenkään. Se on velkasitou- 
musta  korkeammalla tasolla!  1916:381—382, 

Pois — — — personallinen panettelu! ks vel- 
jeys 191(5:435—436, 

panettelu on teosofein ja varsinkin esoteris- 
tein ensimäinen kompastuskivi ks salatiede 
1921:324, 

ks Wedgwood, J. I. 1922:195, 202, 
Kys. Onko parjauksella kasvattavaa vaiku- 

tusta, vai miten on selitettävissä sen suuri leve- 
neminen ainakin meillä  Suomessa? 

Vast. En ole tässä suhteessa taipuvainen 
uskomaan, että asiat muualla olisivat sen kum- 
mempia kuin Suomessakaan. 

Madame Blavatsky huomautti, että nyt ei enää 
tikarilla murhata, niinkuin ennen, mutta 
nykyään parjauksella riistetään henki toiselta. 
Ja sillä tavalla voi sanoa, että madame Bla- 
vatsky itse tapettiin. Hän olisi epäilemättä elä- 
nyt vuosisadan loppuun, niinkuin oli määrä, 
mutta hänet täytyi ottaa pois varhemmin sen- 
tähden, että maailma oli parjauksella hänet tap- 
panut. 

Ei suinkaan Jeesusta olisi voitu laillisesti 
mestata, ellei se olisi tapahtunut väärien syy- 
töksien ja parjauksen nojalla. Muutamat yli- 
papit tahtoivat, että Jeesus oli tapettava, mutta 
eivät virallisessa asemassa ollen ja järjestetyssä 
yhteiskunnassa voineet ilman muuta vaatia, että 
hänet oli kuolemaan tuomittava. Ei Pontius 
Pilatus olisi suostunut mestauttamaan ihmistä, 
joka hänen mielestään oli viaton, elleivät papit 
 

olisi panneet toimeen huhuja, jotka yllyttivät 
kansaa huutamaan, että Jeesus on ristiinnaulit- 
tava. Mitä se oli muuta kuin parjausta, tuo 
kaikki? Ei ollut syytöksissä mitään totta. Ja 
Pontius Pilatukselle on luettava ansioksi, että 
hän pani vastaan niin kauvan kuin osasi. »En 
minä löydä tässä miehessä mitään vikaa». Ja 
hän oli korkein tuomari. 

Niin, en minä tiedä, mitä kasvattavaa merki- 
tystä parjauksella on. Minusta se on vain rikos. 
Eikä rikos kasvata. Mitä minä siitä kasvan, että 
tapan tai teen jotain muuta pahaa toiselle ihmi- 
selle? Tietysti saan kärsiä ja lopulta ehkä vii- 
sastun, mutta verrattain turha koulu se on 
ihmiselle. Entä se ihminen, jota parjataan: 
Kasvaako hän? Ehkä vähän. Ja se on koko 
asian kasvattava momentti, jos tavallinen syn- 
tinen ihminen vähän itse kasvaa siinä. Jos hän 
tuntee olevansa viaton hän kasvaa siveellisesti 
voimakkaaksi tullessaan parjatuksi. 

Itse asiassa olemme kuin turhanpäiväisiä kais- 
loja, jos parjaus meidät kaataa. Voisi miltei 
sanoa, että olemme panettelun ja epäluulon tar- 
peessa, jos sellainen meitä järkyttää. Jos taas 
toiselta puolen emme ole aivan syyttömiä itse, 
vaan jos on panettelussa vähän totta, niin 
voimme olla kiitollisia ja iloisia. Onhan se 
aivankuin maailma osoittaisi meille kunniaa. 
Kunnia tulee joko moitteen tai kiitoksen muo- 
dossa. Jos aloitetaan kiitoksella, tulee moite 
perästä. Ja jos aletaan epäluulolla, tulee kiitos 
perässä. Ei ketään yksinomaan kiitetä tai moi- 
tita. Jokaisen osalle tulee kumpaakin. Kuta 
enemmän edistymme kehityksessä, sitä enem- 
män meitä kiitetään ja moititaan. Olemme lap- 
sia, jos odotamme, että maailma vain palvoisi 
meitä ja suitsuttaisi meille. Mutta olemme yhtä 
lapsellisia, jos luulemme, että maailma jää sii- 
hen, että se antaa meille vain moitetta. Meidän 
osaksemme tulee molempia. 

Tietysti ei tarvitse tulla kaikkea esille joka 
elämässä. Voi olla ihmisen kohtalo semmoinen 
jossain ruumistuksessa, että häntä aina vain 
moititaan. Se on kova kohtalo, mutta se on kar- 
maa sekin. Toiselta puolen voi ihmisellä jos- 
kus olla sellainenkin elämä, ettei hänestä ole 
voitu sanoa muuta kuin hyvää. Joku yksinker- 
tainen ihminen on elänyt esimerkkinä maail- 
massa. Hän on aina ollut kuin kynttilä toisten 
edessä, valona ja viittana kaikille, — niin nöyrä 
ja syrjään pakeneva, ettei kukaan ole voinut 
ajatella häntä muuten kuin kiittäen. Sellaisella 
ihmisellä ei itsellään ole mitään vaatimuksia 
elämän suhteen, kaikki hänestä on aina paikal- 
laan ja oivallista.    Harvinainen kohtalo! 

Riippuuhan moite ja kiitos jonkunverran 
nykyisestäkin personallisuudestamme, sillä 
olemmehan vapaita ihmisiä. Jos päästämme 
pedon itsessämme valloille, silloin on luonnol- 
lista, että meidän osaksemme tulee enemmän 
moitetta kuin kiitosta. Jos taas olemme vapaina 
olentoina sellaisia, että kasvatamme ja hillit- 
semme itseämme, teemme ahkerasti työtä ja 
olemme hyviä elämässä, niin kiitos vähitellen 
tulee osaksemme, mikäli sille arvoa panemme, 
ja kaunis nykyisyytemme voittaa pahankin kar- 
man.   1930:131—132, 
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Maailma niin mielellään noudattaa erään 
ranskalaisen kirjailijan neuvoa: »Panetelkaa, 
panetelkaa lakkaamatta, kyllä siitä aina jotakin 
jää», niinkuin H. P. B. huomauttaa, kirjoittaen 
edelleen: »Turha meidän oli päivä päivältä ja 
vuosi vuodelta väittää perättömiksi kaikenlaa- 
tuiset käsittämättömät tyhmät jutut itsestämme; 
sillä tuskin oli yhdestä päästy, kun toinen vielä 
tyhmempi ja vielä ilkeämpi syntyi edellisen 
tuhkasta». Totuudenetsijöinä ja ihmisinä mei- 
dän on hyvä muistaa tämä ja kuulla edelleen 
H. P. B:n sanoja: »Parjaus on uutisten joukossa 
mitä mustekala on kalojen: se imeytyy mie- 
leemme, takertuu muistiimme, joka siitä saa 
ravintoa ja kuoliaaksi iskettynäkin se vielä 
jättää jälkeensä häviämättömät muistomerkit». 
Sentähden pimeät voimat, kun ne eivät voi 
kumota totuudenjulistajan esittämää oppia, 
totuutta, koettavat tuhota julistajan itsensä etsi- 
tyillä syytöksillä, parjauksilla ja häpäisyllä. 
Tarvinneeko mainita, että itse Jeesus Kristus 
joutui sellaisen menettelyn uhriksi. Ja hänhän 
sanoi, että samoin tulee maailma hänen seuraa- 
jiaan kohtelemaan. Kuitenkin on hyvä tietää, 
että totuus lopulta voittaa. Se on hyvä tietää 
sentähden, että se rohkaisee meitä tekemään 
oikean valinnan. [*Ote J. R. H:n Kesäkurssit 
art.]   1932:232. 

Paneuropa 
ks myös Coudenhove-Kalergi 
ks Europa  1929:230—233, 
Pelastus on Pan-Europa. ks Versailles 1929: 

318, 
ks P. E. VIII 1930:55, 222, 
S u o m e n  p a n e u r o p p a l a i n e n  l i i t t o .  

1930:222—223. 
Pankki 
ks kesäkurssit 1913:260, 
Tietäjän lukijat, jotka viime vuonna seurasi- 

vat A. A. S:n kirjotussarjaa »Veljeyden toteut- 
tamisesta» tutustuivat varmaan mielenkiinnolla 
kirjottajan rohkeihin ajatuksiin ja ehdotuksiin. 
Useimpia lukijoita A. A. S:n teoriat lienevät 
hämmästyttäneet, muutamissa ehkä herättäneet 
vastustushalua, toisissa taas myötätuntoa. Kir- 
jottaja ehdottaa nimittäin, lyhyesti sanoen, että 
perustettaisiin pankki, joka ottaisi vastaan 
rahoja maksamatta niistä korkoa, mutta lainaisi 
rahoja ulos, etupäässä yleishyödyllisiin tarko- 
tuksiin, pientä välitysprosenttia vastaan. Täm- 
möinen pankki olisi todella ihmeellinen raha- 
laitos: ihmiset tallettaisivat siihen rahojaan hyö- 
tymättä niistä ollenkaan! Ensimäinen ajatus 
lienee kaikilla maailman menoon perehtyneillä 
lukijoilla ollut: »juurta jaksain fantastinen 
haave!» Mutta lienee sentään joku ajatuksis- 
saan lisännyt, vähän mietittyään asiaa: »ehkä 
olisi niin hyviä ihmisiä, että lainaisivat pankille 
rahansa odottamatta korkoa, kun tietäisivät, että 
rahoja käytetään esim. teosofisiin tarkotuk- 
siin ...    Ehkäpä  tässä  minäkin ...» 

Viime kesästä lähtien, jolloin kesäkursseilla 
ajatus pantiin alulle, ovat muutamat teosofit 
pohtineet tuommoista ihannepankkia. Enimmäk- 
seen ovat kallistuneet siihen mielipiteeseen, että 
pieni korko,   esim.  1  à  3   prosenttia,   rahoista 
 

maksettaisiin. Asia saisi silloin käytännöllisem- 
män leiman, eikä tuntuisi aivan tuulesta tem- 
matulta. Ja olisihan kuitenkin suureksi avuksi 
teosofisille yrityksille, että saataisiin niitä var- 
ten rahaa 3 à 4 prosentin korkoa vastaan. 

Äsken olin keskustelussa herra A. A. S:n 
kanssa. Sydämeni on aina kallistunut hänen 
kantansa puolelle ja nyt hän voitti järkenikin 
vastarinnan. Tunnustan avoimesti, että nyt kan- 
natan hänen ehdotustaan periaatteellisesti 
oikeimpana ja todellisuudessa käytännöllisim- 
pänä. Sillä pankki, semmoinen kuin hänen vel- 
jeyspankkinsa ei ainoastaan taloudellisesti tukisi 
kansan henkistä ja aineellista kehitystä tarkot- 
tavia sivistysrientoja, vaan myös itse sinään vai- 
kuttaisi siveellisesti, puhdistavasti ja kohotta- 
vasti kansaan. 

Kuvitelkaamme, että meillä olisi teosofinen 
säästöpankki. Säästöpankkien tavalla se vasta- 
kirjaa vastaan ottaisi rahoja vastaan yleisöltä ja 
lainaisi niitä johtokunnan harkinnan mukaan 
kiinnityksiä y.m. takuuksia vastaan, sano- 
kaamme alussa suorastaan teosofisiin tarkotuk- 
siin. Johtokunnan muodostaisivat muutamat 
teosofisesti tunnetut luottamushenkilöt. Pankki 
eroaisi toisista siinä, että tallettajille ei makset- 
taisi korkoa ja että lainanottajilta vaadittaisiin 
vain 1 à 2 prosenttia vuotuista korvausta 
rahoista. 

Mikä tästä olisi seurauksena? Niinkauan kuin 
pankin rahoja käytettäisiin yksinomaan teosofi- 
siin tarkotuksiin, eivät tietenkään muut kuin 
teosofisten aatteiden kannattajat sijottaisi siihen 
rahojaan. Liikkeen kasvaessa, kun pankki 
rahoillaan edistäisi erilaisia sivistysrientoja, 
lisääntyisi tallettajien joukko syrjäisestäkin 
yleisöstä. 

Mutta heti alusta saakka kaunistaisi kaikkia 
tallettajia yhteinen piirre: he eivät rahoillaan 
etsisi etua itselleen. Heidän tosin ei tarvitsisi 
rahojaan lahjottaa; koska tahansa he heti tai 
määräajan kuluttua voisivat saada rahansa 
takaisin pankista; mutta he antaisivat rahojensa 
palvella kansan yhteisiä etuja pyytämättä mi- 
tään salaista korvausta itselleen. 

Sentähden teosofinen säästöpankki ei olisi 
rikasten pankki, ei ainakaan niiden, jotka tah- 
tovat koroillaan elää tai nautintoja hankkia. 
Teosofinen säästöpankki olisi ennen kaikkea 
pienten ja yksinkertaisten, puhdassydämisten ja 
rehellisten ihmisten rahalaitos! 

Jos minulla on säästettynä esim. sata mark- 
kaa, on tosiaan taloudellisesti jokseenkin yhden- 
tekevää, nautinko säästöstäni neljä ja puoli tai 
viisi markkaa korkoa vuosittain vai jäänkö 
edelleen ainoastaan sadan markan omistajaksi. 
Mutta siveellisesti on suunnaton ero sen seikan 
välillä, että hiellä ja vaivalla kootut rahani 
käytetään liike-elämän johonkuhun huijauk- 
seen, ja sen seikan, että tiedän niillä palvele- 
vani kansani henkistä ja aineellista parasta. 
Tottahan mielelläni tukehutan omanvoiton 
pyyntöni ja luovun mitättömästä vuotuisesta 
korosta, kun siten käteni pysyvät puhtaina 
nykyisen liike-elämän lukuisista tahroista! 

Toista on tietysti, jos minulla on satatuhatta 
markkaa ja tämän summan koroilla tahdon elää
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huolettomasti. Silloin en sijota rahojani teoso- 
fiseen säästöpankkiin, vaan yhteen niistä lukui- 
sista pankkilaitoksista, jotka suurimmalla mie- 
lihyvällä palvelevat personallisia etujani tässä 
suhteessa. 

Tämä on todella ihmeellinen suunnitelma, jota 
kannattaa vakavasti harkita. Kun se toteutuu, 
toteutuu luultavasti samalla vanha sananlasku: 
»monta ojaa pienykäistä suuren kosken kasvat- 
tavat.» Sillä vaikkeivät rikkaat ja mahtavat 
tällä tavalla auttaisikaan kulttuurityötä, aut- 
taisi ja edistäisi sitä varmaan vielä suuremmalla 
voimalla ja ponnella »kansan karttuisa käsi.» 
1914:49—51, 

Kolmantena keskustelukysymyksenä oli oman 
pankin perustaminen ja sen keskustelun tulok- 
sista teen selkoa jossain tulevassa Tietäjän 
numerossa,   ks Marjatan rengas 1914:257—258, 

Pankkiaatteesta oltiin jo ennestään yhtä 
mieltä, mutta ks P. E. VII 1915:260—261, 

LÄHENEEKÖ PANKKI-IHANTEEMME 
TOTEUTUMISTAAN? 

Viime vuosina on teosofien keskuudessa täällä 
Suomessa pohdittu oman pankkilaitoksen perus- 
tamismahdollisuuksia. Onpa asiasta ollut useita 
kirjotuksia Tietäjänkin palstoilla. Asia onkin jo 
edistynyt niin pitkälle, että sellainen pankki- 
laitos onkin päätetty perustaa. Kantarahastoon 
on jo lahjotettu 1,500 markkaa. Kun kuitenkin 
viime vuosikokouksessa pidettiin välttämättö- 
mänä, että mainittu rahasto olisi vähintäin 
5,000 markan suuruinen, ennenkuin pankin liike 
voitaisiin alkaa, niin päätettiin samalla, että 
lopullisiin pankin perustamistoimenpiteisiin 
ryhdytään vasta sitten, kun yritys saa teoso- 
fien keskuudessa niin suuren kannatuksen, että 
kantarahasto on lahjotusten kautta noussut 
ainakin  edellämainittuun määrään. 

Tämä, teosofien alotteesta perustettava pankki 
on ajateltu siinä suhteessa poikkeavaksi ny- 
kyään toimivista pankeista, että kun niiden toi- 
minta perustuu pääasiallisesti o i k e u d e n  
lakiin, niin tämän meidän pankkimme pitäisi 
toiminnassaan koettaa myös niin paljo kuin 
suinkin noudattaa u h r a u t u m i s e n ,  rak- 
k a u d e n    ja   a u t t a m i s e n    lakia. 

Pankkilaitokset, huolimatta siitä, että he 
nykyisessä yhteiskunnassa usein aiheuttavat 
paljon hätää ja kurjuutta, noudattavat kuiten- 
kin kaikessa muodollisesti oikeutta. Ne ovat 
nykyisen yhteiskunnan suurimpia oikeudellisia 
saavutuksia. Liike-elämä tuskin millään muulla 
alalla on niin oikeudenmukainen kuin juuri 
pankki-elämässä. Mutta koska liike-elämä 
yleensä sisältää paljo mätää, — petokset, väären- 
nykset ja kavalluksethan ovat siinä aivan joka- 
päiväisiä ilmiöitä, niin joutuvat nämä oikeudel- 
lisetkin laitokset, kuten pankit, välillisesti san- 
gen usein palvelemaan vääryyttä ja monella 
muotoa edistämään sitä. 

Kun nyt kuitenkin yleensä pidetään velvolli- 
suutena o i k e u d e n  lain vaatimusten noudat- 
tamista, mutta me o l e m m e  s e n l i s ä k s i  
h y v ä k s y n e e t  v e l v o l l i s u u d e k s e  m- 
me   y l e i s e n    v e l j e y d e n    y t i m e n    pe- 
 

r u s t a m i s e n ,  niin on meidän velvollisuu- 
temme nyt jo sovelluttaa aatteitamme käytän- 
töön, tuoda ihanteemme maan päälle jokapäi- 
väiseen elämään. 

Mitenkä tämä ihanteemme m.m. on toteutetta- 
vissa? Juuri semmoisen pankin välityksellä, 
jota me unelmoimme. Sillä tämä teosofinen 
pankkimme palvelisi ennen kaikkea teosofista 
liikettämme eikä liikemaailmaa yleensä. Se 
tekisi rahan halvemmaksi, kun rahaa teosofisiin 
tarkotuksiin tarvittaisiin. Samalla se antaisi 
tilaisuuden uhrautumiseen niille tallettajille, 
jotka pitäisivät rahansa pankissa joko korotto- 
masti tai pientä korkoa nauttien. Ja moni yksi- 
tyinen siunaisi varmaan sitä pankkia, joka 
häntä ahdingossa auttaisi lainaamalla hänelle 
rahoja verrattain alhaista korkoa vastaan. 

Ylläoleva riittänee, kaiken sen lisäksi mitä 
asiasta aikaisemmin on puhuttu ja kirjotettu, 
todistamaan miten tärkeä, välttämätön ja tuiki 
tarpeellinen todellakin on teosofisen pankki- 
laitoksen perustaminen. Senvuoksi ja jotta tuo 
pankki, jonka sääntöehdotus jo on valmiiksi 
suunniteltu, voisi mahdollisimman pian alkaa 
toimintansa, kehotamme täten me allekirjotta- 
neet viime vuosikokouksessa valitun »pankki- 
komitean» jäsenet jokaisen Tietäjän lukijan, 
joka siihen vain on tilaisuudessa, merkitsemään 
kahdenkymmenen viiden markan osuuksia 
perustettavaan pankkiin. Merkitsemislista on 
allekirjottaneen ylisiht. Pekka Ervastin luona 
ja voi merkitseminen tapahtua kirjeellisestikin. 

A. A. S a a r n i o .  Unto N e v a l a i n e n .  
P e k k a    E r v a s t .     1915:352—353, 

Miksei voitaisi esim. perustaa veljesrahasto 
ks teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja T. S. 
1916:390—391, 

ks veljeys 1916:436, P. E. VII 1917:391—392, 
ks Punaisen ajan uhrit — — — Unto Neva- 

lainen 1918:94—96, 
kuin pankkivelan ottamista ja antamista ks 

auttaminen  1930:226. 
Panteoni, panteismi, - t inen 
panteistisen kokemuksen ks Ensio 1908:90, 
hän oli panteismiin taipuva mystikko, ks 

Kivi,  Aleksis   1916:147—149, 
ilmestynyt olemassaolo on panteoni tajuisia 

olentoja, ks Jeesus art Oliko Jeesus jumala? 
1918:234—235, 

Kuvattu kanta on kieltämättä teosofis-pan- 
teistinen ja kieltämättä myös luonnon tosiseik- 
kojen mukainen,   ks sota 1920:196—199, 

Olimmeko    siis    panteistejä?     Miksei?     Mitä 
nimestä?   Mutta määritelkäämme — — — mikä 
panteismimme oli. Meidän ks teosofia 1921:259 
—262. 

Pansii l i  
H. P. B. — — —  vaikka hän yhdessä eversti 

Olcottin kanssa oli »ottanut pansiilin» eli liitty- 
nyt buddhalaiseen kirkkokuntaan, ei hän silti 
ollut buddhalainen sanan tavallisessa merkityk- 
sessä,   ks Kristus 1927:41—42, 

1880. H. P. B. ja H. S. O. matkustivat Ceylo- 
niin ja ottivat »pansiilin» toukokuun 25 p:nä. 
ks H. P. B. 1931:106—107, 

ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:121—129. 
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Papit, papisto 
V ä h ä n  valoa p i m e y t e e n .  Tänä 

vuonna on tapahtunut sangen merkillinen 
seikka Englannin kirkossa. Englannin papis- 
tosta muutamat uskaliaat eturivin miehet jul- 
kaisivat keväällä kaikille virkatovereilleen 
lähettämänsä asiakirjan eli julistuksen, joka 
Times’in mukaan tähän saakka on saanut 1694 
allekirjotusta, niistä 1372 Englannissa ja 322 
kolonioissa. Asiakirja oli Theosophical Review’n 
mukaan näin kuuluva: 

»Koska me allekirjottaneet Englannin kirkon 
pappismiehet olemme huomanneet (a) toiselta 
puolen, että uskonnollisten mielipiteitten nykyi- 
nen rauhaton tila, joka muuten on aiheutunut 
nykyaikaisen ajattelun yleisestä suunnasta, on 
varsinkin mitä papistoon tulee antanut aihetta 
Uuden Testamentin kriitilliseen tutkimiseen, ja 
(b) toiselta puolen, että on herännyt vastakkai- 
nen suunta, joka väittää, että semmoisesta tut- 
kimuksesta johtuvien kysymysten kaikinpuoli- 
nen pohdinta on meidän kirkollemme sopima- 
ton, ja siis tahtoisi pakottaa meitä, koko papis- 
toa, epäkriitillisiin katsantokantoihin Uuden 
Testamentin kirjotuksista, — niin me haluamme 
kirjallisesti  tuoda esiin seuraavat  ponnet: 

»(1) Me käsitämme, mitä monenkaltaisia 
vakavia uskonnollisia päätöksiä saattaa johtua 
nykyisistä kriitillisistä pohdinnoista, ja kuinka 
ylen tärkeätä on, että Englannin pappismiehet 
säilyttävät totisen uskon Pyhään Henkeen, joka 
johtaa kaikkeen totuuteen, ja samalla yhtä toti- 
sesti pyrkivät ottamaan osaa näiden ongelmoi- 
den ratkaisuun. 

»(2) Me toivomme, että samaten kuin monet 
papit nyt jo — eduksi kristilliselle uskolle ja 
yleensä heidän päämiestensä myönnytyksellä — 
ovat hyväksyneet tärkeitä tuloksia kärsivälli- 
sestä, hartaasta ja yhä kehittyvästä Vanhan 
Testamentin kriitillisestä arvostelusta, että niin 
myös pappeja, kristinuskon opettajina, nyt 
kehotettaisiin viranomaiselta taholta käymään 
käsiksi Uudenkin Testamentin kriitillisiin 
ongelmoihin, täydellisellä vilpittömyydellä, 
Jumalaa ja Hänen totuuttaan kunnioittaen ja 
Kristuksen kirkolle uskollisina. 

»(3) Me pelkäämme, että muuten papiksi vih- 
kimisen ovet sulkeutuisivat miehiltä, jotka 
kärsivällisesti ja hartaasti käyttävät historialli- 
sia metodeja (menettelytapoja) evankeliumeja 
lukiessaan, ja että pappiuden korkea tehtävä 
täten kadottaisi yhä enemmän ja enemmän 
henkisesti ja älyllisesti kykeneviä miehiä. 

»(4) Me olemme vakuutetut siitä, ettei kukaan 
meistä ilman vakavaa vastuunalaisuutta ja 
vaaraa saata rakentaa sielujen uskoa parhaasta 
päästä semmoisille Uuden Testamentin kerto- 
muksen yksityiskohdille, joiden historiallisesta 
pätevyydestä lopullisen lausunnon on antava 
harjaantunut tutkimus — vaikka moni meistä, 
niinkauan kuin ei semmoista lopullista lausun- 
toa ole, saattaa hartaasti uskoa kysymyksessä 
oleviin yksityiskohtiin. 

»(5) Me uskomme, että mitä tahansa historial- 
lisia oikaisuja meitä odottaneekaan, kirkon usko 
on tulevaisuudessakin jatkuvasti seisova lujana 
niillä henkisillä pohjaperusteilla,  joiden kanta- 
 

vuudesta sekä kristillinen kokemus että kirkon 
uskontunnustus todistavat.» 

Tällä rehellisellä tunnustuksellaan ovat nuo 
Englannin papit ottaneet tärkeän askelen. Sillä 
joskin heidän oma kirjotuksensa näyttää, että 
suurin osa papistoa :— ja korkeavirkaisinta 
papistoa — vielä on vanhoillisella kannalla, 
todistaa se samalla, että kirkon omassa piirissä 
on miehiä, jotka rakastavat totuutta enemmän 
kuin omaa uskonmuotoaan ja siksi tahtoisivat 
sekä itse vapaasti pyrkiä yhä suurempaan tie- 
toon että muillekin — kristillisille kuulijoilleen 
— opettaa ainoastaan semmoista, josta he itse 
ovat omassatunnossaan vakuutetut. 

Semmoinen askel olisi otettava Suomenkin 
pappien puolelta! Tiedämme varmaan, että on 
pappeja ja opettajia, jotka »eivät itse usko mitä 
he kansalle saarnaavat», niinkuin lause kuuluu, 
vaikka he toimeentulonsa takia täyttävät vir- 
kaan kuuluvia tehtäviä. Ja niitä ihmisiä on 
paljon, jotka tavalla tai toisella kieltävät oman- 
tuntonsa vaatimuksia. Yksilön kannalta tätä 
voisi kutsua kehnoudeksi, mutta kun ottaa 
lukuun, missä määrin jokainen yksilö on yhteis- 
kunnasta riippuvainen, täytyy myöntää, että 
suurin vika on siinä yhteiskunnassa, joka ei 
julkisesti suo ajatuksen ja uskon vapautta kai- 
kille jäsenilleen erotuksetta. 

Mutta kun nyt kerran yhdessä maassa on 
alotettu edistystyö tällä alalla, niin ehkä muut 
maat vähitellen seuraavat perässä. 

1905:143—144, 
ei kirkoissa enää ole vihittyjä pappeja ks 

juhlamenot    1905:246, 
P a p p i u d e n  synty, kirj. G. Landtman 

ks tätä    1906:91, 
Ei se [*Suomen kansa] papistoa tahdo pal- 

vella ulkonaisena järjestönä, vaan se korottaa 
viisaansa ja tietäjänsä papeiksi, ks Kansallinen 
kulttuuri ja Suomen kansan tulevaisuus 1906: 
191—192, 

kun papit rupeavat raamatun kannalta ja 
raamatun sanoilla esittämään spiritistisiä ja 
teosofisia tosiasioita, silloin ks Chambers, A. 
1906:281—282, 

kirjailija ja pappismies, joka vakaumuksensa 
takia on luopunut kirkon palveluksesta, ks 
Frenssen, Gustav    1907:22—23, 

K r i s t i t t y  p a p p i  a r v o s t e l e e  teo- 
s o f i a a ,     art ks kristitty    1907:74—77, 

Kys. Kuinka kauan viipynee, ennenkuin 
Suomen kansan enemmistö on teosofisen 
elämänkatsomuksen kannalla? Kuinka kauan 
viipynee, ennenkuin Suomen kirkoissa velton 
lunastusopin sijaan saarnataan »karman lakia»? 
Koska kirkko avannee auki »luentosaliensa» 
ovet teosofisille y.m.  »totuuden puhujille»? 

Vast. Silloin kun teosofisen maailman- 
katsomuksen henki on päässyt elähyttämään 
Suomen papistoa.    1907:140, 

Eräs Ruotsin kirkon pappi lausui alle- 
kirj ottaneelle Annie Besantin julkisen esitelmän 
johdosta ks A. B.    1907:241, 

ihminen, joka vain on »lukenut papiksi», ks 
sakramentti    1908:123, 
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P a p p i s v a l l a n  p i r u n p a l v e l u s ,  kirj. 
V. H. Vickström ks tätä    1908:344, 

ks uskonpuhdistus 1909:41—43, uskonto 1909: 
73—75, 

Kun Englannin kirkon pappi luopuu virastaan 
ja palkastaan, lähtee H. P. B:n seurassa 
Intiaan, etsii vuosikausia totuutta ja sitten ks 
salatiede    1910:274—275, 

uskovaisten laumaa, joka pappinsa jäljissä 
nousee taivaaseen ks hyöty    1911:52—54, 

Minä soisin puolestani, että kaikki papit ja 
teologit sitä tutkisivat, ks V. H. V.: Kristin- 
uskon alkuperäinen oppi elämästä ja kuolemasta. 
1912:6—7, 

Kun kristitty herää, hän ei tiedä toisenlaisista 
opettajista kuin papeista. Onhan — — — kirkko 
ja sen papisto ks opettaja    1912:308—311, 

ks kirkko    1912:449, 
P a p p i  h e n k e ä  m a n a a m a s s a .  1913: 

52—53, 
P a p i t     ja    o p e t t a j a t .     1913:54—55, 
Vieraiden joukossa näkyi Suomen arkkipiispa 

ja joukko muita pappeja, ks Runni 1915:261— 
262, 

Leipä-papistoa ei, mutta jokainen seurakunta 
huolehtien omista opettajistaan. Papit lahjak- 
kaita, sivistyneitä, henkisesti heränneitä. ks 
Unelma    1917:151—152, 

erotettiin papillisesta virastaan, ks Levi, 
Eliphas    1921:193—195, 

Mestari K. H. — — — leimasi kirkot ja 
papistot uskonkappaleineen ja juhlamenoineen 
siksi pahan muodoksi, joka    — — —    ihraisen 
tuli — — — olla oma pappinsa ja piispansa ja 
ks apostolit    1924:244—247, 

Ja saivathan papitkin kerran puhua sydä- 
mensä kyllyydestä!   ks onni     1925:259, 

Kirkot ja papistot rituaaleineen ovat vastuun- 
alaisia  — — — onnettomuudesta ks vpm    1926: 
107, 

koko lailla rumaan, pitkään pappishameeseen. 
ks teosofia    1926:162—169, 

P a p p i e n  k a n s a i n v ä l i n e n  anti- 
m i l i t a r i s t i n e n  t o i m i k u n t a  perus- 
tettiin elokuun 30 p:nä Geneve’ssä. Toimikunta 
tahtoo viipymättä sanoilla ja teoilla, kirkkojen 
sisällä ja niiden ulkopuolella esiintyä sotaa ja 
sodanvalmistelua vastaan.    1926:304, 

H. P. B. — — — elämän papitar   ks    Kristus 
1927:41^12, 

ks maailmanopettaja    1927:328—329, 
ks Salminen, Immanuel    1929:179—180, 
ks Jones, Stanley    1929:233, 
papit ovat tulleet virkamiehiksi, jotka eivät 

edes aavista, mikä ks uskonpuhdistus 1930:330 
—331, 

pappeja    ja    jesuiittoja — — — Venäläinen 
pooppi oli hänelle lapsuuden ajoilta mieluisa, 
ks H. P. B:n itämaalaisuus    1931:121—129, 

ks Paavali    1932:201—207, 
Pappien erehdys on aina ollut, että he ovat 

tahtoneet saarnata totuutta, ennenkuin ovat sitä 
tunteneet; että he ovat tahtoneet omata totuu- 
den, ennenkuin ovat täyttäneet sen saavuttamis- 
ehdot. [*Ote art Kaksi tulevaisuuden miestä] 
1932:226,    1934:250. 

Papus  [*Gérard  Encausse] 
1915:415, 
Viime vuoden loppupuolella siirtyi manan 

majoille kaksi huomattavaa psyykkisen ja 
okkultisen tutkimuksen veteraania: majuri 
O s c a r  B u s c h  Ruotsissa ja tohtori P a p u s  
Ranskassa. — — — 

Papus, jonka oikea nimi oli Gerard Encausse, 
oli taas suomalaiselle yleisölle tuntematon, 
mutta sitä kuuluisampi Ranskassa ja yleensä 
teosofis-okkultisessa maailmassa. Hän oli todel- 
linen tietäjävanhus, maagikko, kabbalisti, 
okkultisti. Hän oli ammatiltaan lääkäri, mutta 
aikaa hän löysi kirjottaakseen suuren joukon 
paksuja nidoksia salatieteestä. Hänen teoksensa 
osottivat tavatonta oppineisuutta, aineeseensa 
perehtyneisyyttä ja gallialaista selväjärkisyyttä. 
Mainitsen niistä etevimmät: T r a i t e  me- 
t h o d i q u e  ja T r a i t e  e l e m e n t a i r e  
de S c i e n c e  O c c u l t e ,  T r a i t e  ele- 
m e n t a i r e  de m a g i e  p r a t i q u e  sekä 
Le T a r o t  des B o h e m i e n s .  Ne tekivät 
hänen nimensä kuuluisaksi ja kokosivat hänen 
ympärilleen joukon innokkaita oppilaita. 
Hänellä oli oma Okkultinen koulunsa ja hänen 
auktoriteettinsa okkultisissa kysymyksissä oli 
Parisissa epäämätön. Hänen kirjojensa kautta 
tutustuin nuoruudessani niin sanottuun länsi- 
maalaiseen salatieteeseen. 

Rauha olkoon näiden molempain työntekijäin 
kanssa!    1917:9, 

1920:373, 
ks R-R 1921:20—22,    1928:362. 
Parabrahma 
ks myös Brahmaa 
ks Ylijumala    1912:115. 
Paracelsus    1915:366,     1931:127—129. 
Paradiso,     osuuskunta     1926:32. 
Paraguru    ks H. P. B.    1924:242—244. 
Paragraafi 
Kiellettiin tietysti sääntöjen ja paragraafien 

varjossa, joiden nojalla kuitenkin vanha eversti 
Olcott — — — olisi myöntänyt meille pyytä- 
mämme oikeudet,    ks I. T. J.    1926:245—247. 

Paral le l l i     ks R-R    1922:132—134. 
Parannus, parantaminen jne 
Mutta parannuksia, jotka ovat kaikille pysy- 

väisesti avuksi, saavutetaan ainoastaan kehityk- 
sen kautta,    ks Naisen kannalta    1906:244, 

On siis luultavaa, että Taotekingkin on jonkun 
verran kärsinyt tästä parantelemishalusta. ks 
Taoteking   1907:10, 

Sillä maailma eli muut ihmiset eivät ole 
kenenkään parannettavissa. Jokaisen parantu- 
minen riippuu viime kädessä hänestä itsestään. 
Ainoastaan itseään parantamalla ihminen voi 
muita opastaa.    1907:68 muist, 
parantava kyky.   ks ihme   1909:260, 
parantaa sairaita ks eetteri    1909:266—269, 
P a r a n t a m i n e n       s i e l u n       v o i m i l l a  
ja    h e n g e l l ä     ks Atkinson    1911:251, 
»Tehkää parannus»  ks  viisaus    1913:470—471, 
ks lapsi    1915:42, poppamiehet    1916:286, 
Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat, 
k s  K r i s t u s     1 9 1 6 : 2 8 7 , 
parantanut riivatuita ks mestari    1923:243, 
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ks Panacea 1925:204—205, Pherson 1925:233— 
234, 

»syntisiä», jotka kaipaavat »parannusta» ks 
teosofia    1926:6—10, 

Silloin — — — parantava voima tulee 
ylhäältäpäin. Mutta nämä parantajat ovat ylen 
harvalukuisia,    ks elinvoima    1926:270, 

ks Panacea    1928:182—183, 
Mielenmuutos ja parannus ei koskaan ole liian 

myöhäinen,    ks Versailles    1929:317—318. 
Parasiitti 
He ovat parasiittejä eli loisia, joiden tulee 

kehittyä ihmisten kustannuksella, samalla kun 
jouduttavat näiden kehitystä, ks Valon ja 
varjon veljet    1922:103—105. 

Paratiisi 
Ajaessaan meidät ulos vanhasta paratiisista 

sen täytyy näyttää meille tie uuteen taivaan 
valtakuntaan!    ks Vuosi    1905:219—220, 

paratiisi-tarina ks  hyvä    1907:201—202, 
Eedenin paratiisissa ks Kielletty    1908:97—99, 
Ei ole tarkotus, että tämä elämä jäisi surun 

laaksoksi, vaan tarkotus on, että se muuttuisi 
paratiisiksi. Ja se muuttuu paratiisiksi, mikäli 
ihmiset sisässään muuttuvat paratiisin kansa- 
laisiksi, ks Tolstoin oppi ja teosofia 1910:410— 
411, 

enkeli paratiisin portilla ks Mysteriot I 1916: 
67, 

totuuden tiedon pyhä paratiisi, ks Joulun R-R 
1921:582—583, 

oman paratiisinsa yrttitarhassa, ks Kouta, 
Aarni    1924:88, 

silloin olisi meidän maamme kuin paratiisi, 
jolle ks P. E. VI Itävalta    1927: 219, 

On näet olemassa salaperäinen yhteys para- 
diisin käärmeen ja Messiaan välillä, ks Messias 
1928:170, 

kansa, joka maan päällä elää kuin paradiisissa 
ks Suomen tulevaisuus   1928:208, 

yksilöt uudestaan elävät paratiisin autuudessa 
ja rauhassa ks tuhatvuotinen    1930:137—138, 

»tänäpäivänä olet minun kanssani paratiisissa» 
ks ryöväri    1931:67, 

Turhaa meidän on haaveilla mistään paratii- 
sista ennen kuin olemme luoneet tilan onnelle, 
autuudelle, hyvälle omassa sydämessämme. 
Maapallo ei ole luotu helvetiksi, vaan paratiisik- 
semme,   ks Paavali   1934:181—182. 

Paremmuus 
»Tekeekö tämä teidän teosofianne ihmisen 

onnellisemmaksi ja paremmaksi?» ks hyöty 
1911:49—54, 

»Olisi todella ikävä, jos ei teosofia tekisi meitä 
paremmiksi.» — — — tulemme ensinnäkin älyn 
puolesta paremmiksi. — — —; Tämä on parem- 
muuden toinen jakso,  joka koskee  tahtoa,  sen 
— — — Silloin avautuu hänelle paremmuuden 
kolmas jakso eli tunne-elämän    herkistyminen 
— — — Paremmuus ei koske arvosteluna toisia. 
ks moraali    1930:93—95, 

Pari mietelausetta   ks Suomi    1918:127—128. 
Pari p ä i v ä n  k y s y m y s t ä ,  art. sarja 

julk Ihmisyyden uskonto kirjassa. 1930:32, 123, 
216, 289, 396. 

Pari      s a n a a       t e o s o f i s e s t a       liik-   . 
k e e s t ä.    ks    art sarja  Olemmeko käsittäneet 
oikein?   Julk Ihmisyydenuskonto kirjassa   1922: 
168, 196, 229, 267. 

Parisi 
ks P. E. VI Parisi 
1905:142, Parisin kongressi. 1906:162, 178—180, 

Parisin kokous 1907:235—236, 1910:53, 1912:253, 
263—265, 1913:287, Parisin kongressi 1914:95, 
1921:14, 16, 324—325, 328—334, 457, 463, muist, 
514,    1922:217,    1924:329—330, 

Lähden Parisiin 1927:250—251, 295, 1928:12, 
209,    1930:183—185. 

Parikkala    1925:48. 
Parjaus    ks    panettelu 
Parlamentti 
Kolme p a r l a m e n t t i a ,  art kuuluu 

sarjaan Miten on luotava onnellinen yhteis- 
kunta?   ks   P. E. X. 

Parmas-Saarnio, Dagmar   1917:392. 
Partanen, Jorma    1929:45,    1932:3,    1933:244. 
Partaveitsi-tie 
Ei ihmettä, että tiedon tietä on kutsuttu kai- 

daksi tieksi. Se on »partaveitsi-tie» kuten 
Buddha sanoi,   ks Tietäjä    1908:354—357, 

kaidalla tiellä, joka on terävä ja vaarallinen 
kuin partaveitsen terä ks kieltolaki    1931:77. 

Paruusia 
p a r u u s i a n  eli Herran takaisintulon odo- 

tusta,    ks maailmanopettaja    1911:254, 
p a r u u s i a  merkitsee »läsnäolo» ks raamattu 

1929:187 muist. 
Pasifismi 
ks sota 1922:163—165, aseet    1924:81—82, 
»Minä olen, kuten sanoin, pasifisti. ks 

Krishnamurti    1926:275—276. 
Passiivinen 
ensimäinen [*T. S:n ohjelmapykälä] on 

negatiivis-passiivinen ja ilmaisee, millä ehdolla 
voi olla mukana Seuran työssä ks teosofia art 
T. S. ja veljeysaate 1916:316—318, ja art T. S:n 
työ ja tarkotus    1916:344—348, 

Veljeyspykälän negatiivisuus ja passiivisuus 
tulee täten näkyviin suhteessa maailmaan ks 
veljeys    1916:435—436, 

passiiviseen vastarintaan ks Venäjä 1917:295 
—296, 

ks passion    1921:520 muist, 
Käytin huomiota herättävää nimeä »passiivi- 

nen» ja »negatiivinen» ensimäisestä pykälästä, 
mutta selitin niiden tarkoittavan, että ks H. P. B. 
1930:326—327. 

Passion 
Ranskalainen sana p a s s i o n ,  intohimo, 

johtuu latinalaisesta p a t i-sanasta, joka merkit- 
see »kärsiä.» Sana passiivinen on samaa alku- 
perää.    1921:520 muist. 

Passus 
kyhäyksessä passus, joka syyttää minua kir- 

jallisesta varkaudesta ks P. E. XII Kalevalan 
Avain    1917:190—191. 

Pasteurin seerumi vesikauhua vastaan. 
1908:31—32. 

Patandshalin jooga-aforismit 
Kys. Patanjalin Yoga-systeemin niyama, 

osastoon kuuluu: sisäinen ja ulkonainen puhdis-
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tus, tyytyväisyys, kuoletus, tutkiminen ja 
j u m a l a n p a l v e l u s .  Mitä tarkottaa vii- 
meksi mainittu? Mitä on, tässä yhteydessä 
otettuna, jumalanpalvelus? Voisinko saada 
määritelmän ja lyhyitä ohjeita käytäntöä var- 
ten? 

Vast. »Jumalanpalvelus» on huono suomen- 
nos. On oleva: harras antautuminen (jumalalle). 
Lukekaa mitä tästä olen kirjottanut kirjoissa 
»Suuret Uskonnot», siv. 77 j.s., ja »Salainen 
Oppi y.m. kirjotuksia», siv. 30—36.    1915:501, 

ks Tietäjä   1919:291, 
P a t a n d s h a l i n  j o o g a -
a f o r i s m i t ,  

joiden alkupuoli julkaistaan tässä numerossa ja 
loppu helmikuussa, ovat erittäin vaikeatajuisia 
ilman kommentaarioita. Lukijoiden ei kuiten- 
kaan pidä pelästyä, sillä helmikuussa alkavat 
Mabel C o l l i n s i n  valaisevat ja sattuvat 
selitykset.    1921:64. 

Patenttiseura 
Mitään »patenttiseuraa» ei ole; jokainen saat- 

taa olla yhtä »oikea» ja »alkuperäinen». Jos ks 
R-R    1921:21—22. 

Path, The, amerikk. teos. aikakauskirja ks 
H. P. B.    1924:242—244. 

Patriarkaalinen teoria ks sukupuolielämä 
1920:146—154. 

Patologinen    ks Lagerborg, Rolf    1924:75—
76. 
Pavlinov, neiti    ks Kamensky    1913:472. 
Peer Gynt 
ks Atra, K.    1916:52—53, »Jokamies»    
1916:441. 
Peili 
Tässä tahdon vain ikäänkuin peilissä osoittaa, 

mitä mahdollisuuksia etsijälle aukenee. ks 
teosofia   1926:4—10. 

Peiadan, Josephin    ks R-R    1921:20—22. 
»Pelasta kustannusliike ja aseta se hyvälle 

pohjalle.» 
ks opettaja    1912:413—414, 
»Pelasta kustannusliike». ks kustannustyö 

1931:189—194. 
Pelastus 
Jokainen olento, jokainoa ihminen, olkoon hän 

kuinka perkeleellinen tahansa, tulee kerran 
pelastetuksi, tulee kerran lunastetuksi pahan ja 
pimeyden vallasta, ks lunastus   1906:112, 

Kaikki uskonnot puhuvat siitä pelastuksesta, 
siitä vapautuksesta, joka on ihmissielun pää- 
maali ja jota kohti millä hetkellä hyvänsä 
voimme ruveta pyrkimään, ks tahto art Mitä on 
1907:197. 

»pelastus» myöskin tapahtuva hänen fyysilli- 
sesti eläessään,    ks astraali    1908:29, 

Jeesus on pelastuksen tien opettaja ks 
esoterismi    1909:3—4, 

ks usko    1909:138, 
tämä pelastava usko ks päämaja   1911:26—32, 
vaellamme henkisessä pimeydessä ja pahassa 

tahdossa. Kuinka siitä voimme pelastua? Siitä 
pelastumme ainoastaan siten, että ks Joulu- 
symboliikkaa    1911:360—361, 

ainoa pelastuksemme pahasta on toiminta- 
kykyinen rakkaus toisiamme kohtaan. ks 
Titanic    1912:204, 

Ei muutamien pelastukseksi, vaan koko 
ihmiskunnalle avuksi,    ks Sinnett    1913:110, 

Me olemme tottuneet pitämään teosofista 
maailmankatsomusta varmana ihmisten pelas- 
tajana tietämättömyydestä ja saamattomuudesta. 
Minkätähden?    ks aika    1914:367—368, 

»pelastukseen»    ks tajunta    1915:52—54, 
Riittääkö se ihmisten ja kansojen pelastuk- 

seksi? .. ks marttyyrit    1920:5—6, 
Uskon, että ihmiskunnan pelastus on yksilön 

kieltäytymisessä, mutta ks armeija 1924:285— 
286, 

Joulusanoma on pelastussanoma. — — — 
Onko nyt teosofian pelastussanoma uusi ja 
ristiriidassa kristinuskon kanssa?    On, ja ei ole. 
— — — Herätä meidän täytyy harhauskostamme, 
herätä näkemään, että personallisina olentoina 
kuolemme, ellei Kristus meissä pelasta meitä, 
ks Teosofian joulusanoma   1925:370—374, 

Jeesuksen käskyjen noudattaminen olisi 
ihmiskunnan pelastus, ks Ouroussow, L. 1926: 
67, 

Paneuroppa on nykyisten kansallisten pikku- 
valtakuntien ainoa pelastus, ks Europa 1929: 
232—233, 

Eikö nyt ole pelastusta? On. — — — Pelas- 
tava ajatus on.tarjottu kansoille ja heidän joh- 
tajilleen   —   —   —   Pelastus    on    Pan-Europa 
— — — pelastus on siinä, että kansat ja valtiot 
muodostavat liiton keskenään ks Versailles 
1929:317—318, 

Ainoa pelastus on rakkaudessa, ks raha 1929: 
318—319, 

P e l a s t a a k o  K r i s t u s  t o i s e l l a  
t u l e m i s e l l a a n  m a a i l m a n ?  1930:123 
—129, art julk Ihmisyyden uskonto kirjassa ks 
P. E. X 

Et ole vielä pelastunut, ks alakuloisuus 1930: 
302, 

sielumme pelastus ks veri    1931:67, 
jos tahdomme pelastua, ks H. P. B:n itä- 

maalaisuus    1931:129, 
Teosofinen liike semmoisenaan ei voinut 

pelastaa kristikuntaa maailmansodasta ja sen 
aiheuttamista onnettomuuksista. — — — ihmis- 
kunta pelastuu, jos se omaksuu oikean käsityk- 
sen Kristuksesta. — — — työskentelette oman 
kansanne ja koko Europan pelastamisen puo- 
lesta,    ks R-R    1931:333—334, 

Meidän ei tarvitse huolehtia muiden sielujen 
pelastuksesta: varmin keino on, että itse seu- 
raamme,   ks lapset    1933:177, 

ks Tolstoin opin teosofia    1934:298—299. 
Pelastusarmeija 
ks myös Booth, William 
ks opettaja      1909:108—109,    1920:367. 
Pelko 
ks rukous   1907:113—114, 
miksikä voi pelko nousta mieleen. Ja kuiten- 

kin, niinkuin sanoin, on tämä pelko kerrassaan 
voitettava, sillä ainoastaan alempi minä pelkää 
ks P. E. VII art T. S. Suom. Osaston 1907:223 
—225, 

hävinnyt on turha pelko ks Tietäjä 1908:355— 
357, 

Jumala ainoastaan rakastaa. Jumalaa ei siis 
voi peljätä.   Älä koskaan pelkää Jumalaa! Mutta



Pellonpoika — 446 — Periaate 

pitääkö pelätä Karman lakia? Ei, sillä ks lapsi 
1910:47—48, 

ks epäilys    1910:292—293, 
vapaaksi kaikesta pelosta ks hyöty    1911:54, 
Ja eikö tuollainen pelko olekin lapsellista ks 

päämaja art Pakinaa    1911:150—151, 
Pelko ja kammo poistuu ihmisestä sitä myöten 

kuin hän itse voittaa itsekkäät tunteensa, 
halunsa ja himonsa,    ks astraali    1913:100, 

ks onni   1914:2—3, 
pelko on kynnyksenvartijan voitettavia omi- 

naisuuksia,   ks kynnyksenvartija  1914:191, 
kärsimyksen pelko estää kehitystämme. ks 

Mysteriot I    1916:65—67, 
Tietysti pelkokin nostaa kalpeat kasvonsa ja 

epäusko kuiskaa ks veljeys    1917:343, 
En luule olevani pelkuri, ja kuitenkin pelkään 

kaikkea sodan yhteydessä. Mitä siis pelkään? 
Pelkään sodan järjettömyyttä, pelkään hävityk- 
sen järjettömyyttä, pelkään järjetöntä kuolemaa, 
ks sota    1918:195—196, 

ks keltainen vaara    1918:228—229, 
pelkäämättä kerromme, mitä luulemme löy- 

täneemme? — — — pelätä loukkaavamme jotain 
auktoriteetteja ks sota    1920:193—199, 

Pelkäsin pahinta ks sota   1924:2—4, 
Ihmisiä ei pidä peloittaa, heitä pitää kutsua, 

ks vuorisaarna    1927:87—88, 
Niin, ihmiset pelkäävät sinua. — — — hetken 

huumauksessa unohtavat pelkonsa. Semmoinen 
keinotekoinen rohkeus eli pelottomuus ei mer- 
kitse mitään. Ainoa kysymykseen tuleva pelot- 
tomuus perustuu siihen, että minut todella tun- 
netaan.   — — — Lapsi, joka pelkää, — — — ja 
pelkää, sentähden että hänen ei ole annettu elää. 
ks kuolema    1932:273—276, 

Ei ole pelkoa siitä, että kuolema voisi meille 
mitään,    ks henki    1934:178. 

Pellonpoika 
ks Korpi, Frans 1911:355, sanomalehdet 1912: 

104, Korpi, Frans 1913:105, 106—107, Korpi, 
Frans    1913:415, ja 461. 

Peltola. Heikki    1921:511—512. 
P. E:n rahasto   ks Rahasto 
Pennanen, Jarno    1930:223. 
Pentateukin  kieli 
ks raamattu 1915:442—443, 1929:116—117, ks 

Mooseksen 6 ja 7 kirja    1931:329. 
Penzig, O.    professori    1911:250, 282,    
1921:325. 
Pepper, rouva    1907:236. 
Perachja, Jeesus ben ks Apollonius Tyana- 

lainen    1913:160, ja 1925:190. 
Peregrinus M ü l l e r     ks Topelius, Z    1926:312. 
Perhe 
perhe-elämä, jossa rakkaus vallitsee, ks 

Kansallinen kulttuuri ja    1906:191—192, 
Sentähden sanoin, että avioliitto eli perhe- 

elämä, joka kaikissa sivistyksissä on ollut 
yhteiskunnallisen elämän perusta, on niin 
uudenaikaista vielä, ettei voi olla puhettakaan 
sen hylkäämisestä, ks Rakkauden alkemia 1906: 
223—224, 

Sielut syntyvät samaan perheeseen, sentähden 
että niillä on velvollisuuksia toisiaan kohtaan, 
toisin sanoen yhteinen karma, ks ihminen 
1907:166, 

Totta on, että perhesuhteissa voi puhua tun- 
teista ks henki    1910:227—228, 

missä asujaimet elävät veljellisesti ja muodos- 
tavat   yhden perheen ks päämaja    1911:27—32, 

Perheenjäsenten keskinäinen huolenpito ja 
hellyys, toverien yhteiset harrastukset ja tois- 
tensa ymmärtämys — kas siinä aavistuksia siitä 
rakkaudesta, joka ulottuu useampiin. ks 
Rakkauden salaisuus   1911:216—219, 

P e r h e - u u t i s i a .     1914:512, 
Ja mihin perhepiirissä tottuu, sitä maailmassa 

osaa. ks teosofia art T. S. ja veljeysaate 1916: 
318, 

Ihmiskunta on yksi, kansat ovat sen perheen- 
jäseniä, ja ks sota   1918:194—196, 

Niinkuin perhe on rakkauden ja auttamisen 
koulua kaikille ihmisille, niin on vapaamuurari- 
looshi laajennettuna perheenä yhtä lajia vel- 
jeyden koulua ks vpm art Mitä    1921:191—192, 

Totuudenetsijäin perheestä — — — ihmis- 
kunnan johtajat, ks teosofia art T. S:n tehtävä 
1921:332—334, 

he ovat kuin yhtä perhettä ks P. E. III 
syntymäp.    1923:36, 

»perhepeikkonsa»    ks kuolema    1925:334, 
Tunsimme olevamme kuin yhtä perhettä, jossa 

kaikki jäsenet ovat toisilleen yhtä kalliit. ks 
kesäkurssit    1930:265. 

Periaate 
Periaatteeni on vain se, että ks politiikka 

1919:260—261, 
Jos kymmenkunta vuotta sitten olin Mrs. 

Besantin kannalla enemmän kuin myöhemmin, 
riippui tämä siitä, ettei silloin vielä ollut tullut 
niin räikeästi näkyviin, missä periaatteellisissa 
kysymyksissä todella olimme eri mieltä. Sisäs- 
säni epäilin kyllä silloinkin jo muuatta kohtaa, 
mutta työnsin epäilyni syrjään ja lohdutin 
itseäni sillä, että Mrs. Besant ei ollut sitä kysy- 
mystä perin pohjin tutkinut. Mutta kun maa- 
ilmansodan alkaessa huomasin, että — — — 
Tässä sotakysymyksessä taistelee siis kaksi peri- 
aatteellista näkökantaa toisiaan vastaan, ks sota 
1920:102—105, 

tieteellisyyden periaatetta noudattaen ovat 
suvaitsevaisia ks R-R 1920:344—348, 

vastoin sekä periaatteitani että tapojani, ks 
R-R   1921:393—396, 

Olen tosin eri mieltä monissa periaatteellisissa 
kysymyksissä [*A. B:n kanssa] ja lausun myös 
aina eriävät ajatukseni ks Jinarajadasa 1923:285, 

Periaatteellisesti olen sen ihanteen kannattaja, 
jonka tiedän Kristuksen veljeskunnan työohjel- 
maksi.   Uskon siis — — —  Periaatetta vastaan 
olin kai rikkonut, — jos minulla yleensä muita 
periaatteita oli kuin rakkaus ihmisiin, ks 
armeija 1930:49—52, 
Tämä ajatus on periaatteellisesti luonnollinen 
ja kaunis ja esteet sen toteutumiselle ovatkin 
enemmän käytännöllistä laatua. Suoranainen 
[*T. S:n ja R-R:n] yhteensulautuminen on kui- 
tenkin periaatteellisestikin vaikea sen nojalla, 
että vaikka ks R-R 1933:39. 
P e r i o l e m u s  

[*Jeesus Kristus oli] saavuttanut ihmisyyden 
periolemuksen ihanan tuoksun, ks Jeesus vaiko 
Kristus  1919:18. 
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P e r i s y n t i m m e ,  erimielisyys, on taas val- 
lalla,   ks  yksimielisyys  1917:345. 

Periodisiteetin eli vuorottaisuuden (reinkar- 
natsionin) laiksi, ks Salaisen Opin Maailman- 
synty   1914:57—59. 

Perillinen 
He tuntevat olevansa H. P. B:n henkisiä 

perillisiä,   ks R-R 1921:387—396, 
ikuisen elämän perillisiä ks Joulun sanoma 

1922:297—298. 
Perinnöllisyys 
ks jälleensynt 1905:31, ihminen 1907:166, jäl- 

leensynt 1907:181—182, nero 1911:396, musiikki 
1921:318—319, 

perintö-oikeus ks apostolit 1924:246—247. 
Perjantai  ks luku  1910:360. 
Perkele 
Jos ikuisesti teette eroa hyvän ja pahan 

välillä, saatte — niinkuin kristilliset kirkot — 
kaksi jumalaa, joista toinen saa nimen »per- 
kele... ks paha  1906:113, 

ks Pahan arvotus ja alkuperäinen kristinusko 
1910:286—287, 

P e r k e l e - o p p i .  Pari vuotta sitten oli 
Ruotsissa suuri kiista tuon otaksutun »perke- 
leen» olemassaolosta. Huomattiin, että hyvin 
harva nykyajan ihminen enää sellaiseen teo- 
riaan uskoi. Viime kuukausina otettiin kysymys 
esille täkäläisessä Prometeus-seurassa ja laadit- 
tiin ponsi, missä tätä taikauskoa moitittiin. 
Kuten usein tässäkin keskustelussa oli sellaisia 
itsepäisiä väittelijöitä, jotka vakuuttivat: »Olkaa 
vain uskomatta perkeleeseen, mutta tunnusta- 
kaa, että se kuuluu kristinuskoon». Nytpä juuri 
alkuperäisessä kristinopin vertauskuvastossa 
tälle »vanhalle viekkaalle» oli myönnetty hyvin 
kunniakas asema: hän oli »Taivaallisen Isän» 
pääministeri, hänen käskynhaltijansa maan 
päällä, hänen »majestetiansa» ei saanut halvek- 
sia eikä pilkata, vaan ainoastaan taistella hänen 
valtaansa vastaan, rakkauden korkeamman lain 
nimessä. Siinä kristillinen oppi vanhempina 
aikoina.  (Kats. Juudaksen ep: v. 8, 9). 1912:449, 

ks paha 1921:62. 
Perk-Javoten, madame 1913:359. 
Permanenttinen atomi 

ks   ylösnousemus   1905:215,    jälleensynt   1913: 
258, atomi 1930:42. 
Persia 
1906:273,  1911:357. 

Persona 
Jos ihminen on sama kuin kuolevainen per- 

sona, silloin hän tosiaan ei synny hyvänä, sillä 
jokainen personallisuus on edellisten karman- 
mukainen tulos, ja ks Ihmisen synnynnäinen 
luonne 1906:61, 

Nurkkaisänmaallinenkin innostus on hyvä 
ihmiselle, jonka mieli muuten on kiinni vain 
hänen omassa personassaan ks isänmaa 1907:24, 

Sillä Jumala ei katso personaan, ks jumala 
1910:81—83, 

Kristuksesta itsestään, hänen personastaan ja 
hänen työstään, on lähtenyt erilaisia henkisiä 
virtauksia, ks Tolstoi 1910:399—400, 

n i m i t ä n  t e o l o g e i n  t a v a l l a  Kris- 
t u k s e k s i  sitä l o g o k s e n  t o i s t a  per- 
s o n a a ,  joka Jeesuksessa ilmeni (kts. tästä 
lähemmin kirjaa »Kirkonopin teosofia»), ks 
Jeesus vaiko Kristus?  1919:17—18, 

Lukijani ovat voineet todeta, että minä itse- 
pintaisesti aina olen kirjoittanut personallinen, 
ehkä personakin, yhdellä o:lla, että ks oikein- 
kirjoitus  1922:67—68, 

asiat ja persoonat aina sekoittuvat toisiinsa 
ks  oppi 1925:223, 

Ensinnäkin on silloin se ilmiö, jota nimitetään 
persoonan jakautumiseksi, ks Sairas sielu 1926: 
231—232, 

kaikkeuden toinen persoona ks kolminaisuus 
lt’30:41^2, 

Jeesuksen persoonan kautta loisti kosmilli- 
sesta Kristuksesta, ks kesäkurssit 1930:265, 

mutta hänen [*H. P. B:n] täytyi kulkea 
omassa personassaan tuo itämaalainen polku, 
jotta me ymmärtäisimme, että ks H. P. B:n itä- 
maalaisuus 1931:127—129, 

Ei heidän pikku persoonansa enää haudastaan 
nouse. — — — Niin, heidän korkeampi minänsä 
luo uuden personallisuuden jälleensyntyessään 
— uuden vanhana karmana, ks kuolema 1932: 
274—276. 

P e r s o n a  t a j u n t a  
Hän on »ylösnoussut» ja käynyt »viimeisen 

tuomion., läpi sentähden, että hänen ei enää tar- 
vitse »kuolla», s.o. kadottaa personatajuntansa, 
ja tulla »tuomituksi» uuteen personatajuntaan 
uudessa ruumistuksessa, vaan kykenee nyt 
»kuolemaan» ja »syntymään uudelleen», mikäli 
tarvis vaatii, kadottamatta yksilöllistä muistiaan 
ja kirkastettua personallisuuttaan, ks ylösnouse- 
mus  1905:214—215, 

Ja millä keinoin personatajunta kasvatetaan 
pois pahasta? Kärsimyksen avulla! Jos ks minä 
1908:185. 

Personaliisuus 
ks mediumismi 1905:119, 
Jeesus — — — oli kasvattanut itsestään per- 

sonallisuuden, jonka avulla ja kautta., jumalan 
poika» eli Kristus saattoi ilmetä, ks Kristus 
1907:114, 

ks eidolon 1908:124, 
Sentähden ei olisi ihmiselle lainkaan mahdol- 

lista tulla täydelliseksi, jos hän olisi ainoastaan 
tämä ilmennyt personallisuus, mutta hän onkin 
ks karma art Mitä on karma?  1908:330—337, 

Ja ihmisen personallisuus on tämän yksilölli- 
sen minän heijastus kolminaisuusmaailmassa. 
ks kehitys 1909:106, 

silloin hän ei enää ole päivätajuinen perso- 
nallisuutensa. Hänen päivätajuinen personalli- 
suutensa on kuin toinen olento, jota hän 
ylhäältä katselee,   ks eetteri 1909:269, 

ks Päämajassa 1911:31—32, 
Mestari — — — uudessa personallisuudessaan. 

ks legenda  1911:46, 
rajoitettu personallisuus ks hyöty 1911:49—54, 
oman personallisuutensa herra ks Rakkauden 

salaisuus  1911:214—219, 
personallisuuden — — — puhdistus ks uni- 

elämä 1912:46, 
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Ja selvästi tajusin, kuinka Teosofinen Seura 
semmoisenaan — puhumattakaan teosofisesta 
maailmankatsomuksesta — on korkealle koho- 
tettuna kaikkien persoonallisuuksien yläpuo- 
lelle. Persoonallisuus ja sen ihailu on ohi- 
menevä ilmiö ks Steiner 1912:202, 

Tosiseikat psyykillisessä maailmassa ovat sitä 
laatua, että ne eivät sinään ole ristiriidassa 
ihmisen puhdistamattoman personallisuuden 
kanssa,   ks salatiede 1914:199, 

ilmennyttä personallisuuttamme ks itse 1915: 
41, 

kaiken personallisuuden miljonia vuosia sit- 
ten voittanut, mutta ks logos 1915:266, 

paljastaa personallisen olemuksen salaisuu- 
den — — — personallisen autuuden? — — — 
loistavan personallisuuden? ks Mysteriot I 1916: 
64—67, 

Ihminen, jonka personallisuus on voimakas, 
tuntee sisässään olevansa yksilö, ei konglome- 
raatti kaikenlaisia perittyjä ominaisuuksia. 
[*Ote P. E:n teos. muist.]   1916:99, 

kielletty huolehtimasta omasta personallisuu- 
destaan ks Kivi, Aleksis 1916:148—149, 

Alempi personallisuutemme ks itsekasvatus 
1917:146, 

ks Jeesus art Oliko Jeesus jumala? 1918:234 
—235, 

Rauha ihmisen personallisuudessa on sitä, 
ettei  ks joulu 1919:293—294, 

Jälleensyntymismuisti, joka tietenkään ei asu 
kuolevaisessa personallisuudessa, on luonnon- 
mukaisesti yhteydessä sen minuuden kanssa, 
joka kuolemattomana kulkee personallisuudesta 
personallisuuteen, ks jälleensyntyminen 1919: 
295—296, 

hänen oma personallisuutensa — — — tulee 
onnelliseksi, ks kehitys 1920:99»—101, 

R-R:llä on tarkoitus, joka tähtää kauas yli 
personallisuuksien, ks R-R 1920:344—348, 

Mitä meitä totuuden etsijöinä liikuttaa toinen 
tai toinen personallisuus ks Mea culpa 1922:260 
—264, 

itsekkään personallisuuden intohimojen ta- 
kana, ks Joulun sanoma 1922:296—298, 

H. P. B:ksi tunnetun personallisuuden sanka- 
ruutta ks Sinnett  1923:165—166, 

Emme teosofeina palvo personallisuuksia ja 
niiden pyhyyttä!   ks Mestari 1923:207—208, 

voimakas personallisuus — — — Tekijän per- 
sonallisuus on pukeutunut niihin henkilöihin, 
jotka romaanissa näyttelevät pääosia, ks Anker- 
Larsen 1923:366—368, 

kuolemassa fyysillinen personallisuus etsii 
lepoa ks Merikanto, Oskar 1924:84—85, 

tehdä omasta personallisuudestaan pyhän hen- 
gen temppeli, ks apostolit 1924:247, 

Eräs teosofisen liikkeen suurista personalli- 
suuksista lopetti maallisen vaelluksensa ks 
Steiner, Rudolf 1925:154—156, ja  1926:11—12, 

Kysymys Jeesuksen personallisuudesta näyt- 
tää olevan vaikeimpia probleemeja salatieteili- 
jöillekin   ks Apollonius 1925:189—190, 

Meidän personallinen minuutemme ei oikeas- 
taan ole olemassa, — — — personallisina olen- 
 

toina kuolemme — — — Henkemme etsii itsel- 
leen semmoista personallisuutta, jonka minuu- 
teen Kristus voisi laskeutua. — sen personalli- 
suudet tulevat yhä herkemmiksi ks Teosofian 
joulusanoma 1925:371—374, 

mestarit ovat tavallaan kuolemattomia perso- 
nallisuuksia. He vaihtavat fyysillistä ruumista, 
mutta heidän itsetajuinen minuutensa ei vaihdu 
ks teosofia 1926:8—10, 

Jeesus Kristuksen ruumiillinenkin olemus on 
kuolematon, hän voi näyttäytyä fyysillisestikin 
kelle hän tahtoo, mutta hänen henkinen perso- 
nallisuutensa on mystillisessä Kristuksessa ja 
niin muodoin hän elää jokaisessa ihmisessä, joka 
hänen käskyjään ja opetuksiaan noudattamalla 
herättää ja kasvattaa itsessään Kristustajunnan, 
ks I. T. J. 1926:34—37, 

Eversti Olcott antoi minulle kerran amuletin, 
joka oli yhteydessä hänen maallisen personalli- 
suutensa kanssa. — — — amuletti hävisi — — — 
minähän en osannut jatkaa eversti Olcottin per- 
sonallisia väreilyjä, ks H. P. B. 1926:215—216, 

näkymättömässä maailmassa toimivien perso- 
nallisuuksien      innoittamiksi     ja     ohjaamiksi. 

Kosmillinen Kristus, joka ihmisessä ilmenee 
mystillisenä Kristuksena, on ainoa maailman 
vapahtaja, — ei korkea personallisuus, vaan elä- 
män henki itse, Isän tajunta, joka Jeesus Kris- 
tuksessa tuli ihmiseksi ja löysi Poikansa. — — —  
Kun hän ["Krishnamurti! väsyneenä personalli- 
suutensa harhoihin pakenee mystillisen Vapah- 
tajan turviin, silloin hänelle aukenevat Kristus- 
elämän ovet. ks I. T. J. 1926:243—247, 

vaikka minämme jälleensyntyy ja personalli- 
suuden kannalta on kuolematon, on sen ole- 
massaolo riippuvainen hengestä ks magia 1927: 
126—128, 

jokainen inhimillinen personallisuus on 
»hyvän ja pahan tiedon puu», ks elämänpuu 
1929:124, 

ks ylösnousemus 1929:143—144, 
[*H. P. B.] voimakas ja nerokas personalli- 

suus ks R-R  1929:367—368, 
Karmallinen atomi väreilee kaikilla tavoilla, 

joilla personallisuus väreilee elämien aikoina. 
— — — Yhdessä elämässä ei ilman muuta kaik- 
kia skaaloja opita, mutta joka personallisuus 
kehittää jotain väreilylajia. ks atomi 1930:42, 

Hänen järkensä on kirkastunut ja hänen älyl- 
linen personallisuutensa on miellyttävän sivis- 
tynyt, ks moraali 1930:94—95, 

ks panettelu  1930:132, 
H. P. B. puhui »Kristusprinsiipistä» meissä ja 

Kristuksesta personallisuutena vain ohimennen, 
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:129, 

Kosmillinen Kristus on se personallisuuden 
absoluuttinen idea, jota ks R-R 1931:333—334, 

ks kuolema 1932:274, 
ks henki 1934:178, 
Jälleensyntyminen ei siis ole personallisuu- 

den eristyneisyyden säilyttämistä, — — — sillä 
personallisuus on toinen jokaisessa ruumistu- 
massa ks Tolstoin opin teosofia. 1934:331—336. 

Personattomuus, persoonaton 
Näkymättömässä avautuu personattomuuden 

personallisuus, ks  epäjumala  1913:218,
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personaton Järki ks Salaisen Opin Maailman- 
synty  1914:56—59, 

persoonaton »prinsiippi»  ks Kristus 1927:42, 
persoonatonta puolueettomuutta ks vuori- 

saarna 1927:85—88, 
Kosmillinen Kristus on aina ylipersonallinen 

eli persoonaton, mutta Jeesus Kristus ks Kris- 
tus 1928:102, 

liian personattomia ks R-R 1929:367—368. 
Personoida,  personifioida 
aivankuin personoi jonkun henkisen ihanteen, 

ks Kalevala, kristinusko ja Suomen kansa 1917: 
162—163, 

Kun vihityssä ihmisessä ihmisminä on perso- 
noitunut ja saavuttanut itsetietoisen kuolemat- 
tomuuden, silloin ks Jeesus vaiko Kristus? 1919: 
17—18, 

eläviä olentoja, jotka personifioivat karman 
lakeja, ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:263 
—265. 

Personallinen, -sesti 
kehittynyt personallisesti itsetietoiseksi ks 

Sukupuoliasia teosofian valossa 1906:14—17, 
adeptien personallinen opetus ks juurirodut 

1906:90, 
personallisesta kansanhengestä. ks Kansalli- 

nen kulttuuri ja Suomen kansan tulevaisuus 
1906:190—192, 

edistää personallisen ihmisen yhtymistä kor- 
keampaan ks Hmduhypnotismi  1906:202, 

personallisen rakkauden kaipuuna ks Rakkau- 
den alkemia  1906:224, 283, 

Toinen asia on sitten, jos meillä personalli- 
sesti on järkevää syytä luottaa toisen sanoihin 
esim. sen nojalla, että me tunnemme hänet 
rehelliseksi ja selväjärkiseksi ihmiseksi; siitä 
silloin on uskollemme suurta tukea, ks salatiede 
art Todistuksia etsittäessä 1907:3—5, 

estävät hänen personallisen tajuntansa yhty- 
mistä korkeampaan minäänsä, ks astraalitaso 
1907:48, 

ks jälleensyntyminen  1907:49, 
Tästä on silloin seurauksena, että ihminen, 

etsien jumalaa ulkomaailmasta, ikäänkuin vetää 
itseensä jumalallista elämää ja koettaa tehdä 
sitä omaksi personalliseksi omaisuudekseen, sen 
sijaan, että hänen pitäisi antaa itsensä jumalalle. 
— — — Onko hän kulkeva oikealle ja antava 
kunnian jumalalle vai onko hän astuva vasem- 
malle omaa personallista ylisuuruuttaan kohti? 
ks Kaita tie 1907:58—61, 

personallisen minuuden korkeinta tunne-elä- 
mää ks herra 1907:139, 

personalliset kokemukset — — —  »ruokana» 
ks veri 1907:140, 

Personallisesti kuolemattomaksi  — — — yli- 
personalliseen ks jälleensyntyminen art Ulko- 
naisia 1907:180—181, 

sen nojalla tunnemme itsemme personallisesti 
vapaiksi ainakin johonkin määrin, ks tahto art 
Mitä on vapaa tahto? 1907:196—197, 

sentähden täytyy omien personallisten mieli- 
halujemme väistyä, ks P. E. VII  1907:224—225, 

personallisen tajuntamme tietopiiriin, ks 
jumala 1908:27—28, 

ihminen luopuu personallisesta minästään ja 
ks astraali 1908:29, 

Personallinen rakkauden kaipuu on ylevin 
inhimillinen tunne, kotoisin sielun syvimmästä, 
ks rakkaus 1908:60, 

ei tavottele mitään personallista autuutta ks 
Usko ja teot 1908:130—135, 

ks jälleensyntyminen 1908:184, 
ks minuus, minä 1908:185, 
personallinen sielunsa »puhdistunut neit- 

syeksi», ks neitsyt 1908:250, 
ks Uusi elämä 1908:321—324, 
eikä ymmärtääkseni karman toimeenpanijoilla 

ole minkäänlaisia inhimillisiä ja personallisia 
tunteita työssään, ks karma art Mitä on karma? 
1908:332—337, 

Tässä sanassa [*synti] on jotakin kaikua per- 
sonallisen jumalan loukkaamisesta, ks synti 
1909:75, 

Sillä ennenkuin yksilöllisen ja personallisen 
rakkauden läksy on opittu, ei ihminen voi odot- 
taa henkistä kehittymistä,   ks rakkaus 1909:308, 

koko personallisella elämällään ks tieto 1910: 
52, 

Mestarille tunteet ja ajatukset personallisessa 
kolminaismaailmassa ovat aivan objektivisia 
»ruumiita», joidenka avulla ja välityksellä hän 
toimii ja vaikuttaa, ks itsehillintä 1910:130—131, 

personallinen suru. — — — kohota poroksi 
palaneenkin personallisen elämämme tuhkasta, 
ks epäilys  1910:289—293, 

Ensimäinen askel veljeyteen päin on perso- 
nallinen itsetuntemus ks hyöty 1911:53—54, 

omata personallisia heikkouksia ks Geijerstam 
1911:82, 

Jos ihminen tulee teosofiksi, hän ei tule siksi 
personallisista vaikuttimista, ks P. E. VII 1911:88, 

[*ei] personallista tarkotusta ks päämaja art 
Pakinaa  1911:151, 

vapaa kaikista personallisista haluista ja tun- 
teista ks Rakkauden salaisuus  1911:212—219, 

Mutta karma ei syvemmin käsitettynä ole ase 
personallisen Jumalan kädessä. Personalliset 
jumalat ja kaikki ilmenneet olennot ovat päin- 
vastoin karman palvelijoita, ks karma 1912:110 
—111, 

personallisten tunteitten heiteltävänä. — — — 
Niin kauan kuin ihminen etsii personallista tyy- 
dytystä, hän pettyy, ks aate 1912:254—256, 

Ei hän ole personallisesti täydellinen; omat 
personalliset puutteellisuutensa on hänellä. 
Personallisesti täydellinen olento olisikin mi- 
nusta epäiltävä,   ks opettaja 1912:412—414, 

suotaisiin personallista opetusta salatieteessä 
ks Sinnett 1913:109—110, 

annamme personalliselle tunteille suuremman 
vallan kuin suotavaa olisi ks Steiner 1913:171, 

Magian harjottaminen itsekkäässä tai perso- 
nallisessa tarkotuksessa on kammottavaa uhka- 
peliä ks Mooses 6. ja 7. kirja 1913:316, 

Personallinen elementti ks I. T. J. 1913:366 
—367, 

Tietäjän personallisessa luonteessa ks Tie- 
täjä 1913:466^67, 

»personalliseen» jumalallisuuteen, ks Salaisen 
Opin Maailmansynty  1914:57—59, 

personallinen tajunta ks synti 1914:190, 

29. 
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Useimmat uskovat esim. omaan sieluunsa eli 
omaan personalliseen minäänsä ks tajunta 1915: 
51—54, 

Personalliset tunteet jälkeenjääneiden puo- 
lelta yllyttävät hänessäkin [*vainajassa] perso- 
nallisia tunteita.— — — Kuolema on tosiaan 
personallisen elämän majesteetillisin ja juhlalli- 
sin hetki, mutta ks Humu, Martti 1915:314—316, 

personallista Mestaria,  ks mestari  1915:502, 
personallisen rakkauden salaisuuden — — —  

tie personalliseen onneen — — — minuutemme 
ei ole sidottu personalliseen olentoomme vaan 
on kaikkialla — — — Meidän personallinen 
elämämme on kuolevaista ja haihtuvaa, ja me 
kysymme: milloin alkaa ikuinen elämämme? ks 
Mysteriot II 1916:114—115, 
maailmansuruksi, jolla  samalla on voimakas 
personallinen leima ks Kaita  tie  1916:153—154, 
Pois — — — personallinen panettelu! ks vel- 
jeys 1916:435—436, 

jokainen huolehtii omista personallisista 
asioistaan,   ks  ystävyys  1917:3, 

Syyt — — — personallista laatua ks »Yleinen 
Veljeys»  1917:145, 

meille personallisesti tarpeettomalle kirkolle 
ks Suomi 1917:156—157, 

Ihminen rakastaa luonnostaan kaikkea perso- 
nallista ja kuta personallisempi jonkun kirjalli- 
sen tai taiteellisen tuotteen sävy on, sitä enem- 
män se viehättää, sitä syvemmin se vaikuttaa. 
ks Teosofisk Tidskrift 1917:346, 

Kristus ei voi tulla personallisessa merkityk- 
sessä, sillä Kristus ei ole mikään erityinen per- 
sonallinen olento,  ks Kristus  1917:441—442, 

personalliseksi rakkaudeksi, ks teosofia art 
Mitä on teosofia?  1917:444—446, 

reinkarnatsionimuistelmat ovatkin personalli- 
sia ja yksilöllisiä asioita, joihin sivullisten ei 
tarvitse kajota,   ks Palomaa 1918:197, 

»Koska Jeesus Kristus on logoksen personal- 
linen ilmennysmuoto». — — — Jeesus Kristus 
— — — oli logoksen tähän asti täydellisin per- 
sonallinen ilmennys.— — — Ja aurinkokun- 
tamme jumala on kuvaamattoman korkea per- 
sonallinen — jos sitä sanaa uskallamme käyttää 
— olento. —   Että tämä personallinen olento, 
— — — Jumalalle syntyi niin sanoaksemme 
oma personallinen ilmennysmuoto Jeesuksen 
Kristuksen kautta ks Jeesus art Oliko Jeesus 
jumala?  1918:231—235, 

Tämän personallisen minän avulla ks Jeesus 
vaiko Kristus?  1919:17—18, 

personalliset kiertotähtensä ks joulu 1919:292 
—294, 

eron tavallisen personallisen ja henkisen elä- 
män välillä, ks sota 1920:103—105, 

ihmisen sukupuolisuus on sielullistakin ja 
personallista laatua ks sukupuolielämä 1920:146 
—154, 

personallinen suhtautuminen johonkin asiaan 
on tahdon toimintaa, siis siveellinen kysymys. 
ks sota 1920:197—199, 

n.s. personallisesta ekvatsionista meidän on 
tuiki vaikea vapautua, ks Lehmann, E. 1921:61, 

ks  salatiede  1921:323—324, 
»personallisesta yhtälöstään», ks C. W. L. 

1923:47, 

mitä personallisia hyveitä ja vikoja ks mes- 
tari 1923:208, 
Kymmenien vuosien kokemukset ovat osoit- 
taneet minulle, että klärvoajantiset havainnot 
tuskin koskaan ovat puhtaasti objektiivisia; 
melkein aina niihin sekoittuu selvänäkijän oma 
»personallinen ekvatsioni», s.o. hänen omat 
ennakkoluulonsa, ajatuksensa, uskonnolliset ja 
filosofiset käsityksensä, ks Holmberg, Wolmar 
1923:244—246, 
ks Lagerborg, Rolf 1924:75—76, 

vapaus — — — personalliselle vakaumukselle 
ks aseet 1924:82, 

Jos personallinen jumala olisi olemassa kai- 
ken takana, silloin — — — on kyllä olemassa 
personallisia jumalia ja luojia, jotka — — — 
meidän aurinkokuntamme »personallinen ju- 
mala» ks sallimus 1924:122—123, 

Tässä ehdoton personallinen ratkaisu käy 
aito buddhalaiseen suuntaan ks armeija 1924: 
286—287, 

ihminen — — — kuolee omasta personalli- 
sesta itsestään, personallisen elämän suruista ja 
iloista.   Silloin ks Uni ja unennäkö 1924:301, 

tekee heidän personallisen sanomansa mität- 
tömäksi ks mestarikirjeet 1925:97—101, 

Jos ei yleisöä huvittaisi omat personalliset 
asiat enemmän kuin ihmiskuntaa koskevat, 
kääntäisivät varmasti selvänäkijätkin huo- 
mionsa enemmän yleisiin ja yleisesti opettaviin 
asioihin,   ks selvänäköisyys  1925:190, 

[*Blavatskykirjeet] liikkuvat enimmäkseen 
personallisissa asioissa, mutta ks H. P. B. 1925: 
194—203, ja 225—230, 
Kun v. 1906 monet etevät teosofit, m.m. Annie 
Besant, personallisista syistä kävivät C. W. L:n 
kimppuun,  olin ollut ensimäisiä häntä  puolus- 
tamassa, ks R-R 1926:69—71, 
ks H. P. B. 1926:99—101, 

tulkita totuutta, joka on kaikkia personallisia 
uskonmuotoja ja mielitekoja ylevämpi ks R-R 
1926:218—219, 

Kristus ei ollut mikään erikoinen personalli- 
nen olento ks Kristus 1927:42, 
H. P. B:n intensiivisen personallisesta totuu- 
denvaatimuksesta. ks vuorisaarna 1927:85—88, 
ks magia 1927:125—123, 

personallisen jumalan ks R-R-teosofia 1928: 
1—2, 

ensikätiset personalliset muistelmat aina ovat 
arvokkaita ja opettavaisia, ks Cleather, A. L. 
1928:43, 

jättää hyvästi personalliselle itsekkyydelle ks 
Suomen tulevaisuus 1928:206—208, 
Ihminen oli ennen häntä saavuttanut perso- 
nallisen itsetietoisuuden fyysillisen ruumiin 
ulkopuolella, mutta se ei vielä ollut kuoleman 
voittamista, ks ylösnousemus 1929:143—144, 
personallinen salaisuus, ks jumala 1929:366, 
Ulkomailla eivät arvokkaat lehdet pelkää per- 
sonallistakaan polemiikkia, kunhan äänen sävy 
on kohtelias ja sanoista näkyy, että kirjoittaja 
todella rakastaa ja etsii totuutta. — — — Pal- 
jaat asialliset eli teoreettiset artikkelit ovat 
usein liian personattomia herättääkseen suu- 
rempaa mielenkiintoa. H. P. B:n kirjoitustavasta 
on mielestäni paljon oppimista. Se on aina asial-
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lista, mutta silti elävän personallista. Hänen 
tasalleen ei tietysti kukaan nouse olematta yhtä 
voimakas ja nerokas personallisuus, ks R-R 
1929:367—368, 

personallinen Jumala ks kolminaisuus 1930:40 
—42, 

Pois siis kaikki personallinen epäröinti! ks 
R-R 1930:187, 

Ihmisen sisin itse on jumalsyntyinen, hänen 
personallinen sielunelämänsä on vain se maa- 
ilma, jonka päivätajuinen minä luulee omaksi 
itsekseen, ks H. P. B.  1931:3—5, 

ks Karadja, Mary 1931:41, 
eikä aina personallisena olentona jaksa tah- 

toa hyvää,   ks täydellisyys 1932:242—243, 
Personallinen rakkaus ks buddhi 1933:173, 

lapset 1933:177. 
P e r s o n a l l i s e s t i  P. E:tä koskevia koh- 

tia, ks myös P. E. I—XII 
Silloin uskoin heti, että se »salapukuisena siu- 

nauksena» olisi minulle personallisesti suureksi 
onneksi, ks sairasvuode 1909:1—3, 

»johtavan artikkelin» — — — personallisen 
leiman ja pohjasävelen ks Tietäjä 1909:5, 

Minulle personallisesti ei ollut muu tarpeen 
kuin seurata Mestarin jälkiä, ks joulu 1910:398 
—399, 

tosin eivät puhu minusta personallisesti. 
— — — mutta koska itse olen molempien 
takana,   koskevat  arvostelut  minua  personalli- 
sestikin. — — — siitä saakka kun fyysillisesti 
tapasin Rudolf Steinerin — olen tuntenut häntä 
kohtaan personallisesti mitä suurinta myötä- 
tuntoa? — — — Kaikki avustus ulkoapäin on 
niin muodoin tavallaan apua minulle personalli- 
sesti ja lähtee suorastaan luottamuksesta 
minuun ja työhöni, ks opettaja 1912:403—414, 

Ensin hieman personallisia vaikutelmia, ks 
teosofia art Yleiseuroppalainen teosofinen kong- 
ressi 1913:285—292, 

Personallisessa työssäni olen koettanut olla 
tasapuolinen ja uskaltaisinko lisätä? mahdolli- 
simman monipuolinen, ks kansa 1914:501, 

Tämä autobiografinen katkelma on tietysti 
älyllishenkistä laatua eikä mitenkään tyhjentä- 
västi kuvaa P. E:n personallisuutta. Vaikka ks 
autobiografia 1915:3—4, 

vaikka oma personallinen työni on perin toi- 
silla aloilla, ks päämaja 1915:404, 

.Kerron vaikutelmistani aivan personallisella 
tavalla ja siinä järjestyksessä kuin ne voimak- 
kuutensa puolesta minuun vaikuttivat. Siis alo- 
tan itsestäni, ks P. E. VII 1916:241—243, 

Onhan se samalla iloa — — — Ei personalli- 
sista syistä ks P. E. XII Kalevalan Avain 1916: 
244—245, 

Kalevalan selittäminen ja yleensä suomalai- 
sen salatieteen tutkiminen on minunkin perso- 
nallista työtäni ks teosofia 1916:301—302, 

Minulle personallisesti vuosikokous teki suu- 
ren kunnian ks P. E. VII 1917:391—392, 

Sentähden olikin minulle personallisesti suuri 
ilo jo vuosikokouksessa todeta, että uusi uhrau- 
tuvaisuuden henki oli hiipinyt Seuramme jäse- 
niin. — — — Tulin tänne personallisissa tarko- 
tuksissa ks kesäkurssit 1918:133—134, 

personallista suhdetta Steineriin — — — Mrs 
Besantiin — minulla pikemmin on personalli- 
nen suhde. Häntä tunnen personallisesti, häntä 
ihailen ja rakastan. Tohtori Steineriä taas tun- 
nen personallisesti sangen vähän, mutta — — —  
En siis tarkota mitään personallista sanoessani, 
että sieluni iloitsee Steinerin kirjotuksista, ks 
tunnustus 1918:165—167, 

Minusta personallisesti on esim. huomautettu, 
että — — — Minussa ei ole rahtuakaan perso- 
nallista elämänhalua, ja jos ks yhteiskunta 
1919:226—229, 

Personallisesti minulla on yllin kyllin työtä 
muutenkin — tuskin siis omasta puolestani 
ottaisin politiikkaan osaa ks yhteiskunta 1919: 
258—260, 

Personallinen vastenmielisyyteni poliittista 
toimintaa kohtaan riippuu m.m. siitäkin, että 
näen ihmisten siihen antautuvan, joilla ei ole 
siihen jumalallista kutsumusta, ks politiikka 
1919:260—261, 

»pätkät»— — — vaille sitä personallista lei- 
maa — — — Mielestäni ei mikään saattanut 
estää personallista teosofista työtäni — — — 
Mutta olen myös valmis työtä tekemään, pon- 
nistamaan ja kärsimään yhä edelleen, jos Mes- 
tari katsoo, että minun vähäpätöisestä ja puut- 
teellisesta persoonastani on pienintäkään hyö- 
tyä Hänen suuressa ja ihanassa työssään, ks R-R 
1920:340—344, 
Nyt sanon aivan suoraan, että yllä oleva kri- 
tiikkini on asiallinen eikä personallinen. Älköön 
kukaan lukijoistani ajatelko, että — — — Ja 
eräs kohta, joka minulle personallisesti on 
vakava, on se, että saan antaa aikani ja työni 
Ruusu-Ristin hyväksi mitään aineellista hyvi- 
tystä itse siitä nauttimatta. Tämä on kerras- 
saan luonnotonta taloudellisesti näin kireänä 
aikana. — — — Nämä rahat olivat minun per- 
sonallisen työni edistämiseksi ja merkitsin ne 
heti Ruusu-Ristin tiliin, ks R-R 1921:393—396, 
Mutta koska olen yksinkertainen totuuden- 
etsijä, joka uskon rakastavani totuutta enem- 
män kuin kuolevaista ja personallista itseäni, 
torjun tuon kunnian ja sanon: en ole ks sala- 
tiede 1921:453—456, 

Mitäpä minä olisin omaa personaani ajatel- 
lut? — — — Minulle personallisesti seurakunta 
ei ole välttämätön, mutta ken tietää, mitä tule- 
vat polvet kaipaavat? ks seurakunta 1923:49, 

»Taasen Ruusu-Ristin toimittaja puhuu per- 
sonallisuuksista    ja    sekoittaa    asioihin    rouva 
Besantin nimen» — — — En itse ymmärrä, että 
olisin ketään kirjoituksissani personallisesti 
moittinut, koska en kenestäkään pahaa ajattele, 
ks mestari 1923:207—208, 

mutta se * [lihansyönti] on joka tapauksessa 
ollut minulle personallisesti aatteellinen inkon- 
sekvenssi. Kuitenkin se on opettanut minulle 
ks vegetarismi  1924:9, 

Personallisesti Aarni Kouta teki minulle mer- 
killisen palveluksen, kun hän ks Kouta, Aarni 
1924:87—88, 

Tavallisen aikakauskirjan toimittajan olisi 
hullua ja turhaa puhua tämmöisistä personalli- 
sista asioista ks P. E. II käännekohtia 1924:125,
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Personallisesti minulle on käsittämätöntä, että 
ihmiset takovat — ja käyttävät — aseita toi- 
siaan vastaan,  ks armeija 1924:285—286, 

ja nyt olen kuitenkin tehnyt sen vaikutuksen, 
että yhtämittaa hyökkään joidenkuiden perso- 
nallisuuksien kimppuun, ks oppi 1925:223, 

Ruusu-Ristin joulualbumi [*1925], jossa oli 
pitempi kirjoitus minun personallisista elämän- 
vaiheistani, oli nimenomaan Ruusu-Ristin Neu- 
voston toimittama ks kiitos 1926:37—38, 

vaikuttivat minuunkin personallisesti niin 
mieltävirkistävästi, että ks kesäkurssit 1926:170 
—171, 

kosketella näissä pätkissäni personallisiakin 
kieliä, omiani ja toisten, ks suunnitelmia 1927: 
248—250, 

etäällä Johtajan [*P. E:n] personallisesta vai- 
kutuspiiristä ks R-R 1929:144, 

Eräs runo on minulle personallisesti kallis: 
»Etsijä», joka Erkki Melartinin säveltämänä esi- 
tettiin viisikymmenvuotispäivänäni, ks Snell- 
man, Jussi 1930:53, 

Pois siis kaikki personallinen epäröinti! ks 
R-R 1930:187, 

Se on kuitenkin personallinen. — — — Ei 
mielestäni minunkaan kaipuuni ole itsekkäästi 
personallinen,  ks alakuloisuus  1930:301—302, 

Minä esim. tahtoisin avustaa Johtajaa ja 
hänen personallista työtään, mutta mihin rahas- 
toon silloin avustukseni jätän? ks rahasto 1931: 
251, 

Uskallanko puhua vähän tulevaisuuden suun- 
nitelmistani, nim. niistä, jotka koskevat minua 
personallisesti? ks P. E. VI Amerikka 1932:247, 

Vaikka se on minulle personallisesti raskaam- 
paa lukemista kuin englanninkielinen alku- 
teksti, totean ilokseni ja mielihyväkseni, että 
käännös on huolella ja taidolla suoritettu, ks 
Mestarikirjeet 1933:2, 

luottamusta, mitä on tunnettu minun halpaa 
persoonaani kohtaan, ks Temppelirahasto 1933: 
37—38, 

Pitkä poissaoloni aiheuttaa personallisen 
työni suhteen muutamia muutoksia, joista tah- 
don tässä mainita, ks P. E. VI Amerikka 1933: 
200—201, 

Olen jatkanut vaatimattomia ja peräti perso- 
nallisia matkamuistelmiani ja ks Jouluna 1933 
1933:268. 

Perspektiivi 
Aivoilleni selitän näin: sinä tarvitset perspek- 

tiiviä, ja Europassa perspektiivi on liian lyhyt. 
Mutta henkeni tietää ks uskonpuhdistus 1933: 
199—200. 

Perus- 
P e r u s a j a t u s  
teosofisen liikkeen perusajatus ks vesimies 

1932:171—172. 
Perusatomi 
Joka tasoa varten luodaan yksi ‘perusatomi, 

ks atomi 1912:65. 
P e r u s e r e h d y s  
Uskontoa on tavallisesti pidetty tunteen 

asiana, mutta se on peruserehdys. ks teosofia 
art Mitä on teosofia?  1917:445—446. 
 

P e r u s k i v i  
Mutta T. S:n peruskiven on laskenut H. P. B. 

ks R-R 1926:71, 
Sanotaan myös, että Jeesus vain laski perus- 

kiven uudelle temppelille tai— — — Jollemme 
peruskiveä löydä tai ks vuorisaarna 1927:245 
—246. 

P e r u s k y s y m y s  
keskenään eri mieltä teosofisista peruskysy- 

myksistä ja ks H. P. B. 1926:100—101, 
P er u st o tuus 
Näitä perustotuuksia ilmoitettiin kolmannen 

rodun ihmiskunnalle alkuperäisenä viisaus- 
uskontona ja niitä ovat vuosituhansien vieriessä 
todentaneet ja todistaneet toinen adepti toisen 
perästä, ks Mea culpa 1922:263—264. 

Perusta 
ilmennyksen perusta,   ks aurinko   1917:291, 
uuden suomalaisen kulttuurin perusta ks 

Marjattarengas    1918:91, 
Jollemme nyt saa temppeliä valmiiksi, 

voimme ainakin laskea lujan perustan. Eikö 
perusta ole miltei tärkein kaikessa rakennus- 
työssä?    — — — Entä perusta?    Mikä se on? 
ks täydellisyys   1932:242—243. 

Perustajajohtaja 
Päätettiin vielä, että Järjestömme ensimmäi- 

sestä Johtajasta Pekka Ervastista on virallisesti 
ja juhlallisemmassa puheessa käytettävä nimi- 
tystä Perustajajohtaja.    1934:283. 

Perusta ja-Ylisihteeri 
ks myös P. E. VII 
Minulle personallisesti vuosikokous teki suu- 

ren kunnian valitessaan minut Suomen T. S:n 
kunniajäseneksi ja suodessaan minulle arvo- 
nimen »perustaja-ylisihteeri». ks P. E. VII 
1917:391—392, 

Ylisihteerin ehdokkaiksi asetettiin perustaja- 
ylisihteeri ja ks P. E. VII   1918:131—132, 

S u o m e n  T. S:n p e r u s t a j a - y l i s i h -  
t e e r i    ks R-R    1920:334 ja 382—383. 

Perustus, -laki jne 
oli laskettu perustus jollekin suurelle, mikä 

ks Päämajassa   1911:31—32, 
Älkäämme unohtako, että työmme tähän 

saakka on ollut ja vieläkin on perustusten 
laskemista. Perustukset ovat vanhaa ja yleis- 
maailmallista laatua. Niihin kuuluvat ks kansa 
1914:501, 

ja täten luoda perustus aivan uudelle yhteis- 
kuntaelämälle, ks teosofia art T. S:n työ ja 
tarkotus   1916:348, 

missä on T. S:n pohja ja perustus? ks 
Mea culpa    1922:260—264, 

ja muuta perustusta ei ole T. S:lla. ks R-R 
1926:71, 

T. S:n perustuslakia ei saanut muuttaa ks 
teosofia    1926:161—169, 

Mutta ennenkuin huonetta rakennamme, täy- 
tyy meillä perustus olla luja. Perustukseksi 
kelpaa ainoastaan totuus, ks; joulu 1927:378— 
379, 

Vuosivuodelta näen selvemmin, kuinka oikea 
ja hyvä Ruusu-Ristimme perustuslaki on. ks 
R-R    1930:185—187, 

»se    henkinen    perustuskirja,    joka    riippuu
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Suuren Valkoisen Looshin seinällä— — — » ks 
H. P. B.    1930:226. 

Perättäisjärjestys 
Teosofisissa piireissä on viime aikoina ruvettu 

suurella kunnioituksella puhumaan n.s. apostoli- 
sesta suksessionista eli perättäisjärjestyksestä. 
ks apostolit    1924:244—247. 

Peräseinäjoki    ks P. E. VII    1907:44. 
Pessimismi 
ks rauta    1910:126, 
Synkkyys ja pessimismi on kuin mutainen suo, 

johon helposti uppoo.   ks epäilys    1910:289—293, 
Mutta me emme heittäydy pessimisteiksi, ks 

Rakkauden salaisuus    1911:211—219, 
Jos olisin pessimisti ks optimisti    1916:42—43, 
Hänen temperamenttinsa oli pessimistinen, 

vaikka ks armeija    1930:50—52. 
Peters,  Alfred  Vout 
Toisessa paikassa lehteämme on luettavana 

»Mediumin kokemuksia» nimisen kirjotuksen 
alku. Näiden elämäkerrallisten muistiinpanojen 
tekijä, Mr. Alfred Vout Peters, on sekä koti- 
maansa, Englannin, että mannermaan spiritisti- 
sissä piireissä hyvin tunnettu klärvoajanti ja 
psykometristi, s.o. salatuiden asiain ja henkien 
näkijä. Ollen hänen kanssaan vanhastaan tuttu 
(vrt. »Mitä on kuolema?», siv. 44 ja 100) rohke- 
nin äskettäin pyytää, että hän kirjottaisi jotakin 
»Omaantuntoon». ks Yliaistillinen maailma 
1905:110—111, 

ks mediumismi    1906:231,    1907:50, 
E n g l a n t i l a i n e n  s e l v ä n ä k i j ä  Hel- 

s i n g i s s ä .  Helsingin Psyykkisen Seuran kut- 
susta vieraili täällä klärvoaj antin en mediumi 
Mr. Alfred V. Peters kahden viikon ajan antaen 
seuralle kahdeksan istuntoa. Koska Mr. Peters 
oli vanha tuttu »Omantunnon» lukijoille, jonka 
palstoilla hän v. 1905 ja 1906 teki selkoa elämän- 
vaiheistaan, järjestettiin myös kolme istuntoa 
Teosofisen Seuran jäsenille. Psyykkisistä istun- 
noista tehnee Psyykkinen Seura selkoa erityi- 
sessä kirjasessa, teosofisista tulee »Tietäjän» elo- 
kuunnumero sisältämään seikkaperäisen refe- 
raatin. Mr. Petersin vilpitön ja vaatimaton 
esiintyminen herätti paljon mieltymystä ja 
hänen useinkin hämmästyttävät kokeensa pani- 
vat varmaan monen epäilijän ajattelemaan. 
Teosofit ennakolta uskoivat näiden asioiden 
todenperäisyyteen, mutta mieleenjäävä muisto 
kaikilla läsnäolijoilla epäilemättä on teosofisista 
istunnoista. Olihan se harvinainen tilaisuus 
saada omin silmin nähdä jotakin semmoista, jota 
tosin ei ole epäillyt, mutta ehkei liioin koke- 
muksesta tiennyt. Syrjäiset ovat luultavasti 
taas sekottaneet yhteen teosofian ja spiritismin, 
mutta minkä sille voi? Mr. Peters oli itse 
erittäin mieltynyt Suomen teosofeihin. Ensi- 
mäisessä teosofi-istunnossa vallitsi tunnelma, 
joka saattoi Mr. Petersin melkein haltioihinsa. 
»Jos teosofit joka paikassa Suomessa ovat 
samanlaisia kuin täällä Helsingissä», hän lausui 
seansin loputtua, »silloin teosofinen liike leviää 
teillä valkean nopeudella.»    1908:188, 

ks mediumi   1908:312, 

Englantilainen selvänäkijä-mediumi, Mr. A. V. 
Peters, on taas vieraillut Helsingissä. Hän on 
nähtävästi yhä kehittänyt psykometristä 
kykyään ja onnistuu miltei täydellisesti joka 
kokeessa. Samalla hän on kasvanut henkisesti. 
Hänen oma maailmankatsomuksensa on teoso- 
fia, hän on T. S:n jäsenkin. Erittäin miellyttä- 
västi vaikuttaa kuulijakuntaan ja katsojaan 
hänen vaatimaton varmuutensa ja avomielinen 
rehellisyytensä. Hän ei millään tavalla koeta 
esiintyä salaperäisenä tietäjänä, vaan tutkijana, 
joka todistaa, että hänellä on erityiset lahjat. 
1911:20, 

Olenhan nähnyt teidät Petersin joka istun- 
nossa,    ks hyöty    1911:51—54, 

Englantilaisen selvänäkijän Petersin työ on 
herättänyt paljon huomiota Helsingissä, varsin- 
kin sen perästä kun minun ehdotuksestani 
ruvettiin pitämään luento-istuntoja Olympiassa. 
Peters esiintyi minun esitelmäni jälkeen ja 
yleisö seurasi hänen kokeitaan henkeään pidät- 
täen. Monelta vierähti kyynel, kun hän sai 
epäämättömän todistuksen henkimaailman ole- 
massa olosta. 

Tämä menestys on herättänyt minussa seuraa- 
van tuuman: jonakin tulevana vuonna teemme 
yhdessä Petersin kanssa kiertomatkan ympäri 
Suomen ja herätämme suuret joukot etsimään ja 
uskomaan. Peters on Teosofisen Seuran jäsen 
eikä hänen elämänkatsomuksensa sido häntä 
spiritistisiin puitteihin. »Todellisella spiritis- 
millä ei ole mitään filosofiaa», hän usein sanoo, 
»se vain todistaa tosiasioillaan, että henki- 
maailma on ja että vainajat elävät.» Tämä on 
juuri teosofein kanta spiritismin suhteen, ja 
sentähden on mieluista työskennellä yhdessä 
niin vapaamielisen »spiritistisen mediumin» 
kanssa.    1911:56, 

Mr. A. V. P e t e r s ,  joka lähti Suomesta 
maaliskuun 29 p:nä, kirjottaa seuraavasti eng- 
lantilaiseen spiritistiseen aikakauslehteen 
»Light»  (maaliskuun 4 p:nä):    1911:83—84, 

Olemme A. V. Peters’iltä saaneet pitkähkön 
kirjotuksen Tietäjää varten »Muutamia koke- 
muksiani Flory Cookin kanssa», jonka julkai- 
semme ensi numerossa.    1911:250, 

A. V. P e t e r s .  Englantilainen selvänäkijä, 
joka viime vuonna niin suurella menestyksellä 
esiintyi Helsingissä, Viipurissa ja Tampereella 
ja joka tätä nykyä on Moskovassa, tulee koti- 
matkallaan pistäytymään Helsingissä täkäläisiä 
ystäviään tervehtimässä. Samalla hän yhdessä 
Pekka Ervastin kanssa esiintyy Olympiassa 
kerran pari. Tämä tapahtunee myös touko- 
kuussa.    1912:199, 

A. V. P e t e r s .  Vanha ystävämme, englanti- 
lainen selvänäkijä vierailee taas Suomessa. 
Hänen aikomuksensa oli ensin viipyä vain pari 
päivää Helsingissä, mutta hän muutti kohta 
suunnitelmansa ja päätti lähteä vasta touko- 
kuun lopulla Tanskaan. 5 ja 12 p:nä oli julki- 
nen kokous Olympiassa ja luultavasti on vielä 
26 p:nä. Ruotsalainen istunto oli 11 p:nä ja 
yksityisiä istuntoja on pidetty useampia. Mr. 
Petersin selvänäköinen kyky näkyy yhä kehit- 
tyneen  ja  varmistuneen.    1912:248, 
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S u o m e n     n a i s e t .  
Englantilainen selyänäkijä-mediumi, joka kol- 

masti on käynyt Suomessa, viipyen täällä kul- 
loinkin pitemmän aikaa, kirjottaa seuraavasti 
Suomen naisista The I r i s h  C i t i z e n  
lehteen. Toimitus on pannut erityistä huomiota 
hänen lausuntoonsa, sillä — sanoo se — »Mr 
Peters on käynyt useissa Europan maissa ja 
matkoillaan joutunut läheisiin tekemisiin 
kaikkien kansankerrosten kanssa kussakin 
maassa. Hän ei ole matkailija, joka tietonsa saa 
hotelleista ja matka-oppaista. Hän on ylhäisten 
ystävä, sivistyneitten kumppani ja työmiesten- 
kin keskuudessa tervetullut vieras. Yksi hänen 
lauseensa painaa enemmän kuin pitkät palstat 
pintapuolisilta katselijoilta.» [*P. E:n esipuhe 
A. V. Petersin yllänimettyyn artikkeliin] 1913: 
40—42,  442—443, 

Mr. P e t e r s  L o n t o o s t a ,  art kuuluu 
sarjaan Muistoja menneiltä vuosilta, [*ei julk 
tässä]    1922:70—80, 

[♦Edellämainitussa artikkelissa on Petersin 
mielenkiintoinen kuvaus P. E:stä] 

Samaan aikaan kuin Ruusu-Ristin viime 
numero oli painossa, kirjoitti Mr. A. V. Peters 
Lontoosta minulle tuntevansa niin suurta veto- 
voimaa Suomeen, että hän vakavasti suunnitteli 
tänne tuloa. Hän lienee siis herkkätuntoisena 
mediumina aavistanut, että häntä täällä muis- 
teltiin. Vastasin hänelle, että hän olisi terve- 
tullut, mutta että matkarahoja ei saattanut toi- 
voa täältäpäin: me emme jaksaisi muuttaa 
markkoja punniksi, mutta kenties hänen henki- 
ystävänsä voisivat häntä auttaa? Nyt sain taas 
kortin häneltä, jossa hän ilmoitti ryhtyneensä 
toimenpiteihin rahojen suhteen. »Jollei se ole 
aivan mahdotonta, olen päättänyt tulla talveksi 
Suomeen. Olen täällä luennoinut Suomesta . .. 
ja työni on hyvin raskasta, mutta koetan auttaa 
maailmaa vähäsen joka paikassa. Olen täällä 
Lontoossa koko läheisessä kosketuksessa maa- 
miestenne kanssa (esim. lähetystösihteeri 
H. Valvanteen kanssa — P. E.); teidän konsu- 
linne on vanhoja ystäviäni.»    1922:99, 

Mr. A. V. Peters lupasi minulle Tukholmassa 
1900, että eläisin ainakin 80-vuotiaaksi ja »ettei 
kuolemastani ollut paljon tietoakaan». ks 
ennustuksia    1923:327—328, 

A l f r e d  Vout P e t e r s ,  kotimaassaan 
Englannissa suuressa arvossa pidetty ja Suo- 
messakin monelle edellisistä käynneistään tuttu 
ja hyvässä muistissa säilynyt selvänäkijä- 
mediumi, saapuu helmikuun aikana neljännelle 
käynnilleen Helsinkiin. Istuntoja tulevat jär- 
jestämään Ruusu-Risti, Teosofinen Seura ja 
Psyykkinen Tutkimusseura.    1929:45, 

A l f r e d  Vout P e t e r s ,  tunnettu eng- 
lantilainen selvänäkijä-mediumi, vierailee 
paraikaa Suomessa. Hän on saavuttanut paljon 
menestystä kokeillaan Helsingissä. Ruusu-Ristin 
toimeenpanemista istunnoista on jäänyt mieleen 
monta onnistunutta todistusta henkimaailman 
olemassaolosta. Teemme lähitulevaisuudessa sel- 
koa muutamista.   1929:92, 

Mr. A. V. P e t e r s ,  englantilainen selvä- 
näkijä, kävi vierailulla Tampereella ja Viipu- 
rissa ja vietettyään vielä viikon Helsingissä 
palasi Ruotsiin maaliskuun 5 p:nä. Hän oli itse 
niin tyytyväinen Suomenmatkaansa, että lupasi 
tulla uudestaan toukokuussa.    1929:134, 179, 

Mr. A. V. P e t e r s  on spiritistiseen leh- 
teen The Two W o r l d s  kirjoittanut 
lämminhenkisen selostuksen matkastaan Suo- 
messa viime helmikuulla.    1929:228, 

E l ä v ä t k ö  k u o l l e e t ?  nimisessä kirja- 
sessa on Annikki R e i j o n e n  kuvannut 
muutamia A. V. Petersin selvänäkökokeita Hel- 
singissä   ks Reijonen, A.    1929:228, 

A l f r e d  Vout P e t e r s  k u o l l u t .  Tun- 
nettu englantilainen selvänäkijä ja psyko- 
metrisoija Alfred Vout Peters kuoli englanti- 
laisten lehtien mukaan pääsiäislauantaina 
maaliskuun 31:nä päivänä äkilliseen sydän- 
halvauksen oltuaan tainnoksissa 24 tuntia. 
Koska tämä paljon matkustellut mies on Suo- 
messakin käynyt useita kertoja, nim. vuosina 
1908, 1911, 1914 ja 1929 ja silloin voittanut täällä 
ystäviä välittömän sydämellisellä ja korutto- 
malla esiintymisellään, lienee paikallaan hänestä 
jokunen sana, nyt hänen »siirryttyään toiselle 
puolelle», kuten hän aina kuolemista kutsui. 

Mr. Peters oli syntynyt 1869 ja peri äidin 
puolelta kykynsä kokea viidellä aistilla havait- 
semattomia asioita. Vuodesta 1894 alkoi hänen 
julkinen toimintansa West Endissä, Lontoon 
hienoston parissa ja jatkui se siitä saakka kes- 
keytymättä kuolinaikoihin asti. Paitsi selvä- 
näköisyystyössään toimi hän Lontoossa erään 
pienen kveekkariseurakunnan johtajana. 

Neljä viikkoa ennen kuolemaansa Mr. Peters 
oli ollut erään tunnetun englantilaisen nais- 
selvänäkijän julkisessa istunnossa, jossa tämä oli 
hänelle puhunut »pikaisesta muutosta toisille 
työmaille». 

Suomalaisista Mr. Peters piti erittäin paljon, 
ja useat olivat ne henkilöt, jotka pistäytyivät 
hänen luonaan Lontoossa käydessään. Maasta 
ja Kalevalastamme hän vuosia aikaisemmin on 
pitänyt useita esitelmiä Englannissa, ollen siten 
muudan sillan sitoja brittiläisen ja suomalaisen 
kulttuurin välillä. 

Hänestä on Suomessa kirjoitettu kaksi kirjaa, 
toinen ruotsalaisen, toinen aikaisemmin 
olemassaolleen suomalaisen Psyykkisen Tutki- 
musseuran taholta. Kirj. A. R:n e n. [*Annikki 
Reijonen]     1934:141. 

Petersen, C. Skovgaard-Petersen ks Kristitty 
pappi arvostelee teosofiaa 1907:74—79. 

Petit, J. A.    ks ennustuksia    1914:364—367. 
Peto 
Jos päästämme pedon itsessämme valloille, 

silloin on luonnollista, että meidän osaksemme 
tulee enemmän moitetta kuin kiitosta. ks 
panettelu    1930:132. 

Petos 
Miksikä   hän   tekee   petoksen?     Jos — — — 

-ismejä saattaa käyttää petoksen ja humpuukin 
palvelukseen. Vai eikö ole julkeaa petosta ja 
ks Materialismi ja humpuuki    1905:145—146,
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»Apostolinen suksessioni» on ilmi petos, ks 
apostolit   1924:245—247. 

Pettymys jne 
Pettymys on uskollisuuden koulua, sillä pet- 

tymys opettaa meitä kärsivälliseksi, ks Rakkau- 
den alkemia    1906:224, 

Luulin ennen, että aseettomuuden nimenä oli 
sosialismi — siinä petyin. Luulin myös ennen, 
että aseettomuuden nimenä oli Teosofinen Seura 
— siinäkin petyin,   ks politiikka    1918:224, 

T. S:ssa saimme kuitenkin kokea monenlaisia 
pettymyksiä,    ks teosofia    1921:258—262, 

Petyin lukiessani tämän kirjan, ks Sundar 
Singh    1926:30, 

Sitä lukiessani tunsin pettymystä, ks Leino, 
Eino    1933:2—3. 

Petäjäniemi, Juho 
Omantunnon asiamies ks Omatunto    1905:31, 
K e s ä k u r s s i t     1912 kirj. Juho P. [*Petäjä- 
niemi]     1912:288—293, 

L u e n n o i t s i j a .  Opettaja Juho Petäjä- 
niemi, joka niin hyvällä menestyksellä viime 
vuonna kierteli luennoimassa useissa T. S. 
loosheissa, on tänäkin vuonna tarjoutunut joulu- 
loman ajalla käymään niillä paikkakunnilla, 
minne häntä halutaan puhumaan. Teosofinen 
Seura avustaa hänen matkaansa, mutta toivo- 
taan, että teosofit kullakin paikkakunnalla 
pitävät asunnosta ja ylläpidosta huolen. Luennot 
voivat olla joko julkisia tai pienemmissä pii- 
reissä. Loosheja ja yksityisiä asianharrastajia 
kehotetaan sopimaan asiasta — ja ajasta y.m. — 
suoraan luennoitsijan kanssa os. Kaipiainen 
Kannuskoski    1917:436, 

M u i s t a t h a n ?  — Veli Juho Petä- 
j ä n i e m e l l e .     — — — Kirj. T o i v o - v e l i .  
1929:339—341, 

Juho P e t ä j ä n i e m i ,  joka siirtyi tuo- 
nelan tuville lokakuun 2 p:n vastaisena yönä, 
oli vanha teosofi, mukana jo 1907, kun Suomen 
Teosofinen Seura perustettiin. Hän teki hiljai- 
suudessa työtä, kylväen monta hyvää siementä 
oppilaittensa sieluihin, ja sai takavuosina hiljai- 
suudessa kärsiäkin ympäristön ahdasmielisyyden 
takia. Hän seurasi kiinteästi teosofisen liik- 
keen vaiheita maassamme ja muualla ja oli 
mukana Ruusu-Ristiä perustamassa v 1920. Kun 
hänen maalliset jäännöksensä siunattiin haudan 
lepoon Malmin hautausmaalla sunnuntaina loka- 
kuun 6 p:nä, oli taaja joukko ruusuristiläisiä 
ystäviä saapunut lauluin ja seppelein kunnioit- 
tamaan hänen muistoaan. Monta kaipauksen 
sanaa lausuttiin, ja hänen lähimmät omaisensa, 
äiti ja sisar, joista sisar oli saapuvilla, saattoivat 
todeta, että Juho Petäjäniemi oli ollut rakastettu 
ja arvossapidetty jäsen Ruusu-Risti-piirissämme. 
Samaan piiriin hän yhä kuuluu toisellakin puo- 
lella, jossa ik> on suuri sekä jälleennäkemisestä 
että työstä.    1929:360. 

Peyotl  —  ihmekasvi.   1929:113—114. 
Pfister, tri ks Sairas sielu.   1926:226 muist. 
Pherson, Mc 
Eräs oululaisen Kaiku-lehden amerikkalainen 

kirjeenvaihtaja Samuel Junttila kertoo Los 
Angelesin kaupungissa toimivasta nais-saarnaa- 
 

jasta, »sisar Mc Pherson»ista siksi mieltäkiin- 
nittäviä seikkoja, etten malta olla painattamatta 
tähän muutamia otteita: 

»Kirjakaupat ovat viime vuosina levittäneet 
Suomesta kirjaa Eräs m e i d ä n  ajan pro- 
f e e t t a ,  jossa on ennustettu, kuinka täällä 
Amerikassa herää voimakas saarnaaja Los 
Angelesin kaupungissa, ja tuo karjalaisen nai- 
sen ennustus näkyy nyt toteutuvan, koska jo 
kolmatta vuotta toimii ja saarnaa naishenkilö ja 
tekee paljon ihmeellisiä voimatekoja, kuten 
Jeesus ja hänen apostolinsa ennen. Sokeat saa- 
vat näkönsä, kuurot kuulevat y.m. Meille Ame- 
rikan suomalaisille tämä liike on erittäin mie- 
lenkiintoista, koska tuo ennustus on tullut kaut- 
tamme, ja Pitäisihän sen eritoten kuulua myös 
Suomen suomalaisille, sillä sieltähän tieto on 
levinnyt, aivan laulun mailta, Karjalasta. 

»Tämä nainen, josta on puhe, on Mrs Mc 
Pherson; hänellä on seurakunta ja temppeli, 
joka valmistui toukok. 1 p:nä 1922. Tilaa on 
siinä monelle tuhannelle hengelle ja maksoi se 
satatuhatta dollaria; kalliit kirkkourut, 25.000 
dollaria maksava radiolähetysasema  y.m. 

»Luonnollista on, että kaikki parantumatto- 
mat sairaat tunkeutuvat tuollaiseen paikkaan, 
jossa he ilmaiseksi saavat terveytensä. Koko 
Amerikka tietää Angelus-temppelin Los Ange- 
lesissa olevan. Tilastotieto osoittaa, että apua 
etsineistä sairaista paranee 85 »/o- Meille suo- 
malaisille tämä liike on ollut aivan pimeydessä, 
kirjanoppineet ja tietomiehet eivät ole sitä 
ilmoittaneet, vaikka itse ovat kulkeneet omin 
silmin katsomassa ja omin korvin kuulemassa 
kaikkia tapahtumia siellä. Sanomalehdet ovat 
kieltäytyneet julkaisemasta tietoja ja selityksiä 
tuosta liikkeestä. Nykyisin on yksi papeis- 
tamme saattanut julkisuuteen yhdessä lehdessä 
joitakin todistuksia tapahtumista, jotka ovat 
kylliksi herättämään yleisön huomiota. Eihän 
meitä mitään auta, jos tiedämmekin, että uskon 
rukous parantaa sairaan, jollemme itse tiedä 
minkälaiseen tilaan ihmisen on tultava ennen 
kuin ihmetyö voipi hänessä tapahtua. Ihmisen 
on tultava siihen asemaan, että syntinsä saa 
anteeksi, ennenkuin pyhä Henki antaa voimansa 
parantaa ruumiillisesti; ei Herran henki paranna 
vihollisen palvelijaa. 

»Sekasortoa on tuo liike tuonut tullessaan 
amerikkalaisten keskuuteen. Jos pappi on alka- 
nut saarnata uudella tavalla, niin hänet on ero- 
tettu virasta ja seurakuntalaisia on ajettu ulos 
villihenkisinä. Entä me suomalaiset? Olemme 
kuin puulla päähän lyötyjä. Papit ovat häm- 
mästyksissään, eivät tiedä mitä sanoa. Toiset 
liikettä vastustavat kokonaan villityksenä, toi- 
set myöntelevät, eikä mistään tule täyttä sel- 
vää. Laestadiuksen seuraajat päättävät jyrkästi 
sen sairasten parantamisen tapahtuvan viholli- 
sen voimalla, että valitutkin eksytettäisiin y.m. 

»Antakaapas, kun minä kerron vähän omia 
havaintojani asiasta: Olin tutustunut tämän nai- 
sen toimintaan v. 1920 hänen toimiessaan Den- 
verin kaupungissa Coloradon valtiossa, jossa 
yhtenä iltana paransi kolmetuhatta sairasta kai- 
kenlaisista taudeista. En tyytynyt tähän, sillä 
se oli minulle niin kiintoisaa. Menin Los Ange- 
lesiin,  jossa seurasin tätä toimintaa  noin vuo-
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den ajan. Näkemistäni vain kerron, että sai- 
raita parannettiin joka keskiviikon ja lauantain 
kokouksissa ja muita kokouksia oli joka päivä 
useita, paitsi maanantaina, jolloin sisar Mc 
Pherson kulki sairaaloissa saarnaamassa ja 
rukoilemassa. 

»Jeesus sama eilen, tänään ja iankaikkisesti» 
on tunnussana tällä kirkolla ja opetus on uskon 
teroitusta tähän Herraan, ja Jumalan sanan 
lukemiseen kehoitetaan ... 

»Joukkorukous on voimallinen Jumalan 
edessä, jos se vaan on vilpitön ... 

Samuel J u n t t i l a . »  
1925:232—234. 

Photiades, Constantin   ks Cagliostro  1933:3. 
Pianetto ks Pohjanmies, J.  1930:224, 
P i a n o k a n t e l e  ks Pohjanmies, J. 1931:104. 
Pianiino  1924:198. 
Pieksämäki   1925:48. 
Pieni Ruusu-Risti-Katekismus art sarja julk 

Christosophia-teoksessa 1922:21—, 42— 80—, 
135— 

Pierce,  Mr. ks ristiretki 1932:157—160. 
Pietari, apostoli 
Pietarin tavalla kieltänyt ks »Harakiri» 1905: 

163—164, 
Kuinka inhimillinen oli Pietarin rukous, kun 

hän pyysi: Herra, vahvista uskoani! ks näkijä 
1910:366, 

ks Tolstoi 1910:400, 
Ja me, me Pietarin tavalla kielsimme Mesta- 

rin ja totuuden,   ks marttyyrit 1920:4—6, 
ks teosofia 1926:168—169, 
Silloin Kristus sanoi Pietarille — — — Joka 

miekkaan ks Kristinusko ja maailmanrauha 
1927:389—394, 

Kun Pietari aikoinaan tahtoi paeta Rooman 
melskeestä, tuli Kristus häntä vastaan via 
Appialla.   ks moraali 1930:95, 

Kys. Oliko Pietari karman herra vai karman 
vasara, kun iski hengen voimalla Ananiaksen 
vaimoineen kuoliaaksi siitä, että he valehteli- 
vat. Tunsiko Pietari täysin Kristuksen? Tun- 
toni sanoo että Pietari ei täysin tuntenut Kris- 
tusta. Tappaminen sotii Kristuksen oppia vas- 
taan eikä Jeesus koskaan tuhonnut ketään. Hän 
ajoi ihmisistä riettaita henkiä ulos eikä tuhon- 
nut ketään syntistä. 

Vast. Lukekaa tarkasti Apostolien Tekojen 
viidennen luvun alkua, jossa kerrotaan Ana- 
niaan ja Safiiran kuolemasta, niin huomaatte, 
ettei Pietari heitä tuhonnut, vaan heidän oma 
sydämensä ja omatuntonsa. Pietarin suuri voima 
oli hänen rehellisyytensä ja vilpittömyytensä. 
Hän oli ennen ollut uskossaan heikko ja totuu- 
den suhteen arka. Mutta voitettuaan itsensä 
Jeesuksen kuoleman jälkeen hän oli muuttunut 
siksi totuuden kallioksi, joksi Jeesus oli sano- 
nut hänen tulevan. Hänen selvänäköisen sil- 
mänsä edessä valhe ja petos itsestään paloivat 
poroksi.    1933:145, 

ks Paavali 1934:181. 
Pietari,  kaupunki 
ks P. E. VI Pietari 
ks Kamensky, Anna 1913:472, 
Pietarin   levittämä   aura   ei   läheskään   enää 
 

ollut  niin  tuskallinen   ks  P.  E.  V   Kellomäki 
1923:246—247. 

Pigott,  F. W.  1927:83—84. 
Pihlajamäki, Aapo 
1915:456,   1921:6,   1925:242,   1934:143—144. 
Pihlajamäki,   Hilda 
ks P. E. VIII 1908:125, 382, 1909:135, 1911:87, 

1912:197, 248, 401, 1913:263, 1915:456, 1917:339, 
1920:382, 1921:326, 

En ole kahteen vuoteen ollut tilaisuudessa 
käymään teatterissa, mutta maaliskuun 13 pnä 
tapahtui säännöstä poikkeus. Silloin oli Hilda 
P i h l a j a m ä e n  lahjanäytäntö Kansallisteat- 
terissa 35-vuotisen taiteilija-uransa muistoksi ja 
kunniaksi. Esitettiin Schillerin Maria Stuart 
ja rouva Pihlajamäki esiintyi vanhassa loisto- 
roolissaan Skotlannin kuuluisana kuningatta- 
rena. Menestys oli suurenmoinen, katsomo tiesi 
ja tunsi, että tuolla näyttämöllä liikkui ja puhui 
taiteilija Jumalan armosta; kaikki saivat näyttä- 
möllä ja näyttämön takana todeta, että Hilda 
Pihlajamäki on yleisön suosiossa. 

Tarkoitukseni ei.olekaan puhua tästä päivän- 
selvästä asiasta. Tekee vain mieleni merkitä 
muistiin voimakas tunnelma, mikä minulla 
samoinkuin ehkä monella muullakin oli sinä 
iltana. Tunnelmani pukeutui hengessäni kysy- 
myksen muotoon ja viittasi menneisyyteen. 
Kysymys kuului: eiköhän yleisöltä moni ylevä 
hetki ole jäänyt kokematta, moni taidenautinto 
saamatta, eiköhän Kansallisteatterikin näyttämö- 
taiteemme valvojana ja edistäjänä ole jättä- 
nyt monta tilaisuutta käyttämättä, kun ei Hilda 
Pihlajamäki menneinä pitkinä vuosina useam- 
min ole esiintynyt suurissa traagillisissa roo- 
leissa? Mainiosti hän tietysti on suoriutunut 
pikkuosistaan — muistamme mielihyvällä eri 
kappaleista hänen ulkokullattuja akkatyyppe- 
jään — mutta emme osaa olla kysymättä koh- 
talolta, miksikä hänen ei ole annettu loihtia 
eteemme näyttämöllä eläviksi henkilöiksi suu- 
rempia ja syvällisempiä neron luomuksia. 

Kysymys kaikui hiljaa hengessäni, enkä kel- 
tään vastaustakaan odottanut. 1923:128, 227, 228, 

muuttamaan pois Tonttulasta Pihlajamäelle 
tammikuussa 1918. ks P. E. II käännekohtia 
1924:124—125, 

1925:103, 242, 1926:173, 178, 208, 1928:21, 
1930: 
380, 1931:113, 1932:3, 167, 1933:151, 265, 
1934:106, 
157, 283. 

Pii 
Kys. Onko vihkimättömille sallittu tuntea 

matematiikan, esim. geometrian, salatieteellistä 
tulkintaa? Miten olisi esim. selitettävä »piin» 
arvo ympyrässä? 

Vast. Luonnon salaisuudet ovat edessämme, 
meillä on oikeus ja vapaus ottaa selvää niin pal- 
josta, kuin suinkin voimme. Monta teosofia 
y.m. ajattelijaa huvittaa meidän päivinämme 
tutkia ja pohtia n.k. neljättä dimensionia eli 
ulottuvaisuutta ja astraalitason stereometriaa. 
Madame Blavatsky sanoo Salaisessa Opissaan, 
että »pii» on elohimien luku ja edustaa luovien 
jumalvoimien suhdetta luomaansa maailmaan. 
1912:498, 

Nimi Alohim on siis sama kuin pii, joka on, 
kuten tiedämme, ympyrän suhde  halkaisijaan.
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Alohim osoittaa, että äärettömyys, ääretön luku 
3,1415, suhtautuu ykköseen eli henkeen tai päin- 
vastoin, että ykkönen eli henki suhtautuu ääret-, 
tomyyteen. Tämä osoittaa selvää matemaattista 
tietoa vanhoissa hebrealaisissa, eikä liene satun- 
naista, että pii esiintyy monessa paikassa luo- 
miskertomuksessa.   [*Ote art Kabbala]  1928:172. 

Piikainsuo ks Yliaistillinen 1905:117. 
Piippala 

ks päämaja 1911:22, 31, 87, 89, 90, 252, 1913:416, 
1914:237. 
Piina 

Minun mielestäni ikuinen piina on mahdoton 
käsittää järjelle, puhumattakaan siitä, että sii- 
hen ajatukseen sisältyy julmuus niin pirullinen, 
että uskon koko ajatuksen jonkun sairaan ihmi- 
sen keksimäksi mieluummin kuin rakkautta 
uhkuvan Jumalan. Niinkuin se muuten onkin, 
ks »kristitty»   1917:5—6. 

Piispa 
ks apostolit 1924:245—247, 
Ja kuitenkin luulisi, että piispatkin voisivat 

alentua jotain tekemään maailman rauhan puo- 
lesta!   ks Panacea 1925:55—56. 

»Pikkuinen   lauma» 
haa.veilijöiden »pikkuinen lauma» ks paha art 

Ei pahaa  1906:187—189, 
»Älä pelkää, sinä pikkuinen lauma — — — » 

Sillä heidän pikkuinen laumansa on kasvava 
ja täyttävä maailman, ks uskonpuhdistus 1909: 
41—43, 

Jospa meidän Tietäjämme [*osaisi] ylläpitää 
»piskuisessa laumassamme» uskoa hengen voi- 
maan, ks Tietäjä 1914:467. 

»Pikku väki» ks kuolema 1925:334. 
Pilatus,  Pontius 
ks totuus 1907:165. teosofia 1926:168—169, 

Poika 1929:413—416, panettelu 1930:131—132, 
Totuus 1934:285—286.’ 

Pilkka 
nykyisen korkean sivistyksen kannalta pilkka 

kai on paikallaan muitta mutkitta ks Bar- 
ley, A. H. 1907:45—46, 

Pilkka ei ole paikallaan; sille ajattelevat ihmi- 
set kääntävät selkänsä, ks Kristitty pappi 1907: 
74—77, 

Piileekö tässä kysymyksessä pilkkaajan iva? 
ks looshityö 1909:337—340, 

Jumala ei anna itseänsä pilkata, ks synti 1910: 
172—173, 

Jos heillä vain on kärsimystä ja pilkkaa, vai- 
noa ja ahdistusta ks teosofia art T. S:n työ ja 
tarkotus 1916:348, 

epäilyksen,  kyynillisyyden  ja   pilkan  henget 
uhkaavat hänen rauhaansa — — — Vilpitöntä 
ja väsymätöntä etsijää elämä ei pilkkaa, ks teo- 
sofia 1926:5—10, 

Pilkkasivat minua, häpäisivät minua, mutta 
minun oli helppo heitä ymmärtää, sillä olinhan 
epätäydellinen, puutteellinen, heikko — miksei 
minua saanut pilkata? ks Suomi 1927:294—295, 

Siten   tuli   pilkatuksi   H.  P.  B:n rauhantyö. 
Pilkatuksi ja pilatuksi. — — — sanat, puhutut 
ja kirjoitetut, jotka puolustavat väkivaltaa, 
sotaa maailmanrauhan rikkomista, ovat kotoisin 
 

suoraan helvetistä, ovat Jumalan pilkkaa ja 
totuuden häväistystä, ks joulu 1927:377—379, 

Se olisi meistä suoraa Jumalan pilkkaa, ks 
Kristinusko ja maailmanrauha 1927:388—394. 

Pilvi 
taivasten rohkeimpaan pilvilinnaan, ks vel- 

jeys 1909:208, 
Silmäni tähtäsivät ylöspäin sitä pilveä kohti, 

joka peitti alttaritaulun. Äkkiä pilvi repesikin, 
se aivan kuin aukeni ja sen lomasta näin — 
niin, kuinka osaan selittää, mitä näin? »Jeesus 
Kristus», kuiskasi silloin sydämeni, ks joulu 
1910:398—399, 

Kys. Tapahtuuko Kristuksen toinen tule- 
minen henkisesti vaiko personallisesti pilvissä? 

Vast. Mystillinen Kristus tulee aina yksi- 
tyisen ihmisen luo kunniassansa taivaan pil- 
vissä, mutta tämä tapahtuu henkisesti eikä 
aineellisesti.   1914:191, 

Mustia painavia pilviä — — — mustan pilven 
lävitse korkeuteen, ks Tietäjä 1916:1—2, 

ja »pilvessä» Kristus aina tulee Jeesuksen 
omien sanojen mukaan ks joulu 1926:313, 

Onko luvallista piirtää pilvilinnoja tulevai- 
suuden taivaanrannalle? ks haaveilu 1931:73. 

Pimeys,  » p i m e ä  puhe» 
V ä h ä n  valoa p i m e y t e e n ,  ks papit 

1905:143—144, 
Niin, pimeys on suuri, mutta kenen puolella 

se pimeys on? ks Yliaistillinen maailma 1905: 
170—171, 

pimeys väistyy aina vähitellen valon tieltä, 
ks Uusi testamentti uudessa asussa. 1906:123, 

Oi, miksi me ihmiset vaellamme pimeydessä 
emmekä tiedä, mitä elämä on? ks teosofia art 
Mitä T. S. meille opettaa 1906:152, 

Jos ulkonainen pimeys hetkeksi laskeutuu 
kansamme ja maamme yli ks Tietäjä art Ensi 
vuonna 1907:254, 

henkisiä kalleuksia — — — joita ilman elämä 
on synkkää ja toivotonta pimeyttä, ks Tietäjä 
1907:279, 

Tämä on »pimeätä puhetta» ja hulluutta niille, 
jotka ks luku 1908:62, 

Missä ennen oli pimeyttä, siellä nyt päivä 
paistaa,   ks Tietäjä 1908:355—357, 

tuonelan pimeimpään kolkkaan ja — — — 
Ihmiskunta vaeltaa pimeydessä, mutta meidän 
käteemme on annettu kynttilä, ks veljeys 1909: 
208, 

kutsuttu valaisemaan sitä pimeyttä, jossa vel- 
jemme  vaeltavat ks looshityö  1909:337—340, 

ja maailma saisi jäädä samaan suloiseen 
pimeyteen kuin tähänkin saakka, ks Jeesus 
Kristus  1909 joulul: 3, 

Älköön yksikään teosofismielinen ihminen 
enää vaeltako pimeydessä, vaan oppikoon sel- 
västi näkemään mitä teosofinen liike on, mitä 
se vaikuttaa ja mitä se tarkottaa — »oppikoon 
lukemaan historiansa», kuten H. P. B. sanoi, ks 
P. E. XII Uuden ajan aamunkoitteessa 1910:1—2, 

Miksikä pimeyttä niin kauvan ylläpidettäisiin, 
kun kerran valon kuitenkin täytyy voittaa? ks 
päämaja art Pakinaa 1911:151,
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Se pimeys, mikä peittää maan, on vain usvaa, 
joka pian häipyy auringonsäteiden tieltä, ks 
Aikamme tarve 1911:350, 

ottamaan osaa yleiseen pimeyteen ks eläin 
1912:93, 

Jokainen ihminen, joka tekee vastuunalaista 
henkistä työtä, joutuu välistä sielulliseen pimey- 
teen. Silloin hän kysyy itseltään ks opettaja 
1912:410—414, 

hän tietää itsensä valoksi, joka loistaa Iäisen 
pimeydessä. Mutta pimeys ei käsitä valoaan, ja 
valo ei tiedä alkuperänsä nimeä, ks Salaisen 
Opin Maailmansynty 1914:54—59, 

Kuitenkin tiesin, että avaruus oli itse elämä, 
jumalallinen pimeys, jossa minusta lähtevä ja 
minua ympäröivä valoilmiö loisti valkeutena 
pimeydessä. [*Ote P. E:n teos. muist.] ks ava- 
ruus 1915:263, 

ks korpivaellus 1915:444, 
teosofisten oppien alkuperään nähden ei ole 

pienintäkään pimeyttä eikä epäselvyyttä, ks teo- 
sofia  1916:301—302, 

on lähempänä pimeyden ruhtinasta kuin ks 
panettelu 1916:332, 

Suomen kansa kantoi pimeiden aikojen ras- 
kasta taakkaa ks Suomi 1917:152—157, 

pimeydentöitä ks Tiander, Karl 1917:345, 
Ja valo loistaa pimeässä, ja pimeä ei sitä 

omaksunut, ks Jeesus art Oliko Jeesus jumala? 
1918:233—235, 

Vaelsimme pimeydessä ja etsimme elämän 
totuutta. Ja silloin tuli teosofia ja valaisi mei- 
dän pimeytemme, ks yhteiskunta  1919:227—229, 

vajosimme, itsekkyyteen ja pimeyteen, kun 
emme ks marttyyri 1920:5—6, 

voi meitä, sillä silloin pimeys meidät valtaa 
ja ks Mea culpa 1922:259—264, 

tietämättömyyden pimeyteen ks Kohtalo, kait- 
selmus,  vapaus  1924:263—265, 

Entä työni? Se oli seisomista lujana kalliolla 
keskellä pauhaavaa merta ja keskellä pimeyden 
myrskyjä, se oli — — — tunsivat minussa totuu- 
den etsijän, jota pimeyden vallat eivät helposti 
johtaisi harhaan ja — — — tähystelin ympäröi- 
vään pimeyteen ja — — — että tämän pimeyden 
voittaisimme!   ks Suomi  1927:293—295, 

Kerran vaelsin pimeydessä, ks tie 1929:365— 
366, 

Absoluutti on pimeys, jossa Logos valona lois- 
taa ks Poika  1929:410—416, 

kun avaruuden pimeys sulkee sinut syliinsä 
ks toivo 1930:2, 

Pimein aika on ohi ja Vesimies-ajan aamu 
koittaa taivaanrannalla. Sentähden ks tuhat- 
vuotinen 1930:137—138, 

Kaikki tuntuu pettävän jalkojen alta ja 
pimeys vallitsee maailmassa. Muistakoot silloin 
teosofit,    että   — — —   Suomesta    tulee   valo. 
— — —  H. P. B. tarkoitti henkistä pimeyttä ja 
henkistä valoa, aiheutukoon sitten pimeys poliit- 
tisista tai muista syistä, ks ennustus 1933:157— 
158. 

Pinta,  pintapuolinen 
Pintapuolinen uskonnollisuus ks vapahtaja 

1912:453, 

Kauhistuin tätä lausetta, sillä se oli minusta 
mitä pintapuolisin puolitotuus ks sota 1920:104 
—105, 

on omiansa pinnallistuttamaan teosofista lii- 
kettä. Eletään pinnalla ja ks H. P. B. 1926:100 
—101. 

Piper, Mrs. 1910:29, 394. 
Piponius,  Verna  1932:199,  1933:35. 
Pisareff,  E.  F.  1910:128. 
Pirstoa ja hallitse,  ks Walleen  1921:130. 
Piru, p i r u l l i n e n  
julmuus niin pirullinen, että ks »kristitty» 

1917:5—6, 
näitä pienempiä piruja on verrattain paljon, 

ja ks magia 1927:127—128. 
Piste 
Piste on meille nolla — — — Tämä piste on 

kaikkialla ks Salaisen Opin Maailmansynty 
1914:55—59. 

Pisgah-vuoren ks veri    1925:50—52. 
Pistis 
Kreikaksi se [*usko] on p i s t i s ,  luottamus; 

tätä    sanaa   käytetään    uudessa   testamentissa. 
— — — Kreikaksi »usko» on p i s t i s  ja p i s t i s  
on juuri »uskallus». Siis suomennoksen mukaan 
alkuteksti kuuluisi ks usko 1910:76, 

Kys. Mitä tarkotetaan uskolla esim. Johan- 
neksen evankeliumissa? 

Vast. Kreikkalaisessa tekstissä käytetty sana 
p i s t i s  merkitsee luottamusta. Uskoa Jeesuk- 
seen esim. merkitsee luottaa hänen johtoonsa: 
luottaa siihen, että kun »tekee niinkuin hän käs- 
kee», saavuttaa totuuden ja autuuden.  1917:240, 

Tämä henkinen p i s t i s  eli »usko Jumalaan» 
on eheän joulutunnelman ehto ja samalla sen 
sisältö,    ks joulu    1919:293—294, 

Vrt. selitystä, joka p i s t i s-käsitteestä anne- 
taan kirjassa »Paavali ja hänen kristinuskonsa». 
1925:377 muist. 

Pistis Sophia 
P i s t i s  S o p h i a .  Eräs lukija on kysynyt 

meiltä, onko tämä gnostilainen evankeliumi saa- 
tavissa ja millä kielellä. Käännöksiä löytyy 
siitä englannin (G. R. S. Mead) ja ranskan 
(Amelinean) kielellä, mutta ainakin englantilai- 
nen käännös on vuosia sitten loppuun myyty. 
1915:144, 

P i s t i s  S o p h i a ,  gnostilainen evankeliumi 
3:nnelta vuosisadalta, ilmestyy syksyllä Mysti- 
can kustannuksella. Se on neljäs numero 
»Maailman pyhien kirjojen» sarjassa ja on laaja- 
kokoinen teos, joka sanomattakin on erikoisen 
kiintoisa jokaiselle totuudenetsijälle, ken haluaa 
tutustua kristinuskon alkuhistoriaan ja ensim- 
mäisten vuosisatojen aatteelliseen ilmapiiriin. 
Hinta tulee olemaan sid. Smk. 100:—, ja on kirja 
etukäteen tilattavissa Mysticasta postivapaasti, 
jos  hinta  suoritetaan tilattaessa.    1927:244, 

P i s t i s  S o p h i a ,  alkukristillinen, gnos- 
tilainen evankeliumi, on ilmestynyt painosta. 
Tämä on se ihmeellinen kirja, josta Mestari 
K. H. aikoinaan kirjoitti, että se on syvin ja 
kiintoisin evankeliumi, mitä kristinusko on 
aikaansaanut. Suomennoksen hinta on Smk. 
100:—, sid. 120:—.    1928:104. 
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Pitkäperjantai 
Saatana voi vapaasti kulkea ympäri »kuin 

kiljuva jalopeura» 364 päivää, mutta lunastus- 
päivänä, pitkänäperjantaina, hänellä ei ole val- 
taa niin tehdä. Tämän ks saatana 1928:171— 
172, 

ks ylösnousemus 1929:143—144. 
Pittacus   ks siveysoppi  1927:5—6. 
Pituitari-papu 
Kys, Onko n.k. »pituitari-papu» sama kuin 

glandula pinealis? 
Vast. Ei ole.    1910:76. 
Planeetta 
Samalla tavalla olisi meidän planettahen- 

kemme järjetön, jos hän heittäisi meidät ulos 
tästä omasta perhetarhastaan jonkun toisen 
planettahengen kasvatettaviksi. Eivätkä ks 
karma art Mitä on karma 1908:334—337, 

Maapallo ei ole ensimäinen, vaan neljäs, 
aineellisin planeetta,   ks kuuketju 1909:301, 

Niinpä on se planeettaketju, johon maa kuu- 
luu ks Salaisen 0:n Maailmansynty 1914:59, 

Kys. Kun otaksun Logoksen elävästä voi- 
masta lähtevän valonsäteen läpäsevän Aurinko- 
kunnan kaikki planeetat ynnä pienet ja suuret 
maailmat, luulottelen itselleni näin, että mihinkä 
olentoon tai mihinkä planeettaan kaikkeuden 
luova voima koskee, niin se planeetta heijastaa 
oman kehitysrnuotonsa värin.   Olisiko se näin? 

Vast. Epäilemättä asian voi esittää sillä 
tavalla.   1915:41, 

Kys. Koska on tapahtunut tämän planeetta- 
ketjun käännekohta alaspäisestä kaaresta ylös- 
päiseen kaareen? Tärnä on mielestäni tärkeä ja 
syvä problemi, ja koska kysymyksestä ollaan 
erimieltä, toivon siihen vastausta. Minäkin voin 
sitten vastata sen valon jälkeen, minkä olen 
saanut totuutta etsiessäni. 

Vast. En tiedä, että ainakaan teosofisissa 
piireissä kysymyksestä oltaisi eri mieltä, sillä 
tuntuu olevan teosofinen selviö, että historialli- 
sesti katsoen ihmiskunta nyt on ylöspäisessä 
kaaressa. Käännekohta tapahtui silloin kun 
planeetan ja ihmiskunnan elämä oli syvimmin 
aineeseen vajonnut. Madame Blavatskyn, Mrs. 
Besantin y.m. mukaan tämä tapahtui Atlantik- 
sella, ja H. P. Blavatsky sanoo nimenomaan, että 
sen perästä ihmisten »aivotkin ovat jo pehmen- 
neet». Sama tietäjä sanoo myös, että atlantilai- 
nen rotu kukoisti noin miljoona vuotta sitten, 
vaikka atlantismaan viimeinen jäännös (Posei- 
don-saari) upposi mereen vasta 11 à 12 tuhatta 
vuotta sitten. Poseidonkatastroofin ajan mää- 
rää Platon, mutta toisista aikamääristä saattaa 
ehkä olla eri mieltä, koska mad. Blavatsky ei 
yleensä tahtonut antaa tarkkoja vuosilukuja. 
Niinpä myöhemmin tutkijat ovat taipuvaisia 
supistamaan H. P. B:n aikamäärää. 1918:191— 
19,2, 

mitkä planeetat hallitsevat jalokiviä ks jalo- 
kivi  1924:163, 

ks murroskausi 1927:215—218, 
Planeetoilla ‘on kabbalistisesti seuraavat 

arvonsa eli taikaneliönsä:  1929:11—14, 
planetaarista politiikkaa! ks Europa  1929:233, 

planeettakoulujen nimet ks P. E. XII Tähti- 
koulut 1931:165. 
Platon 1915:366, 1916:98, 101, ks planeetta 1918: 
192,   1929:355,   1931:127. 
P l a t o n i k o i t a    ks  mystiikka   1914:98—100. 
Poeta   n a s c i t u r ,    non   fit. 
ks Reijonen,  Annikki  1929:25, 
ks Kantola,  J.  F.   1933:247. 

Pogosky,  A.  L. 
Rouva A. L. Pogosky, Venäjän T. S:n jäsen, 

lähetti äsken minulle pienen kirjansa F e 1- 
l o w s h i p  in work ja kirjotti samalla seu- 
raavan kirjeen: 

»Rakas ystävä. Lähetän Teille pienen kirjani. 
Ennenkuin panette sen kirjastonne hyllyille 
jäsentenne tarpeeksi, tahdotteko minulle tuot- 
taa sitä iloa, että sen luette? On niin perin har- 
voja niitä, jotka todella kannattavat minun aat- 
teitani ja elävät niiden mukaan, että minun täy- 
tyy koettaa saada niiden joukkoon Teidätkin, 
jotka rakennatte elämänne ja autatte muita sitä 
rakentamaan paremman, oikeamman mittapuun 
mukaan. Minulla on mistä lieneekään se vai- 
kutelma, että Suomen kansa on lähempänä työn 
ihannetta kuin Venäjän kansa. Täkäläisillä sivis- 
tyneillä luokilla ei ole mahdollisuutta antautua 
sydämellään ja sielullaan muuhun työhön kuin 
tieteeseen ja taiteeseen, näiden rajotetussa mer- 
kityksessä, ja jokapäiväinen työ on heille muo- 
dostunut joksikin pahaksi eikä siunaukseksi. 
Toisaalta rahvas on niin rasitettu, ollessaan 
pakotettu työskentelemään yli voimiensa, ettei 
heillä ole aikaa edes ajatella, onko työ pahaa 
vai siunausta. Tämän täytyy muuttua; oikeu- 
den täytyy päästä vallitsemaan ja se tapahtuu 
silloin kun meidän kantamme muuttuu sisäi- 
sessä itsessämme. 

Minulla on sydämelläni halu oppia Teiltä, 
kuinka kansan syviä rivejä on saatava teosofi- 
siksi. Lienenkö erehtynyt, kun minusta tuntuu, 
että siinä on Suomen teosofisen liikkeen menes- 
tys ja elonvoima. Olen ollut pitkät ajat mukana 
Englannin seurassa (koska työni venäläisen 
maalais-teollisuuden hyväksi pitää minut Lon- 
toossa asumassa, saadakseni tavaroille menek- 
kiä). Venäläiset olot ovat sentähden minulle 
hieman vieraita. Niissä on niin paljon aukko- 
paikkoja ja tunnen, että minun on meneteltävä 
varovaisesti.» 

Luin kirjan ja ihastuin siihen. Tietäjä jul- 
kaisee nyt ensimäisen luvun siitä: T o v e r u u s -  
h e n k e ä  t y ö h ö n !  1. Työn t u r m e l t u -  
m i n e n .     1914:4—5. 

Pohjanmies, Jussi  [*Juhani]  
1924:398,   1925:238,  287,   1926:173, 
J. P o h j a n m i e h e n  » H e n g e l l i s i ä  

d u e t t o j a » ,  joita juuri on ilmestynyt viides 
ja kuudes vihko, suositamme ruusuristiläisille 
ja Ruusu-Risti-ryhmille laulettaviksi sekä 
kodeissa että juhlissa. Edellinen vihko sisältää 
laulut: In nobis regnat Jesus, Ruusut hehkuu 
rinnallansa, Elämän valot ja Tuon lapsuusnur- 
meni ruusut, jälkimäinen: Huomensoitto (omis- 
tettu P. E:lle), Joulukellot. Uudehvuodenkellot 
ja Enkelien joululaulu. Laulut ovat kaikessa 
tunnelmallisessa   kauneudessaan   helpot   laulaa
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ja  pianosäestyksessäkin  tulee  toimeen tavalli- 
nen kuolevainen.    1926:331, 
1927:122, 

R u u s u - R i s t i - l a u l u k i r j a ,  sisältäen 
yksiäänisiä lauluja ryhmäkokouksissa lauletta- 
viksi, ilmestyy pian J. Pohjanmiehen toimitta- 
mana Mystican kustannuksella.   1927:124, 

R u u s u - R i s t i n  l a u l u k i r j a ,  toimitta- 
nut J. Pohjanmies, on nyt ilmestynyt painosta 
Mystican kustannuksella ja maksaa 7 markkaa. 
Se on taskukirjan koossa ja sisältää 24 yksi- 
äänistä laulua Ruusu-Risti-kokouksia varten; 
niistä on 9 Erkki Melartinin ja 15 J. Pohjan- 
miehen säveltämiä; sanaseppinä esiintyvät Jussi 
Snellman (7 laulua ja 1 suomennos), J. Pohjan- 
mies (2), Simo Korpela, Hilja Haahti, L. Onerva 
(2), A. Oksanen, J. L. Runeberg, Z. Topelius, 
Rafael Ronimus, Valentine Blinova ja Niilo 
Mantere; pari laulua on tuntemattomilta teki- 
jöiltä. Toimittaja lausuu itse alkusanassaan: 
»Yhteislaululla on mieltäkohottava ja kokoava 
voima, jota ei mikään, jos se on voimakasta ja 
hyvää, voi korvata». Tähän yhtyen suositamme 
vihkosta kaikille ryhmille ja jäsenillemme. 1927: 
162, 

J y v ä s k y l ä n  R u u s u - R i s t i - l u k u p i i -  
r i n työ on tältä työkaudelta päättynyt. Tai- 
teilija Pohjanmies, joka pani työn alulle ja niin 
menestyksellisesti toimi sen johtavana sieluna, 
aikoo kesän aikana Hannulan tavalla kiertää 
maita ja mantereita, esitelmöiden ja kirjoja 
myyden.   1927:211, 

ks P. E. V Jyväskylä 1928:20—21, 
ks kesäkurssit  1928:230—231, 
P i a n e t t o ,  säveltäjä J. Pohjanmiehen kauan 

odotettu uusi keksintö, on nyt valmistunut. 
Tämä on pienikokoinen, 5-oktaavinen piano, 
joka erinomaisesti sopii harjoittelijoille ja opis- 
kelijoille ja jonka kaunis kellon tapainen ääni 
tekee sen oivalliseksi koti- ja perheinstrumen- 
tiksi. Sen klaviatuuri on sama kuin tavallisen 
pianon ja sen edut ovat m.m. seuraavat: pianetto 
on kevyt, käsin kannettava, se ei joudu koskaan 
epävireeseen ja sen hinta on satumaisen halpa 
verrattuna tavalliseen pianoon. Mikä erinomai- 
nen soittokone laulajille ja kuorojen jäsenille 
heidän kotona harjoitellessaan! Mikä erinomai- 
nen kotisoitin kaikille, jotka etsivät elämäänsä 
kauneutta! Toivomme pianetto-koneelle kaik- 
kea menestystä sen lähtiessä maailmalle ja 
maita, mantereita kiertämään. Tämän uuden 
soittokoneen hinta on kaksituhatta viisisataa 
markkaa (Smk. 2,500:—) — toisin sanoen noin 
puolet siitä, mitä tavallinen piano maksaa yksin 
tullissa. Pianetto tilataan suoraan tekijältä 
(säveltäjä J. Pohjanmies, Jyväskylä), mutta 
kohdakkoin myös soitinkaupoista ja Helsinkiin 
järjestettävältä Ruusu-Risti-asiamieheltä. 1930: 
224, 

P i a n o k a n t e l e  on nimeltään säveltäjä 
Jussi Pohjanmiehen uusi keksintö, pianeton 
ehompi jälleensyntymä. Se on pystyssä seiso- 
van kanteleen ja pianoklaviatuurin yhdistelmä 
ja tulee epäilemättä uudenaikaisena Väinämöis- 
kanteleena saavuttamaan paljon ihailua ja suo- 
siota    kotimaassamme   sekä   kauniin   sointuvan 
 

äänensä että halvan hintansa vuoksi. 1931:104, 
1932:2,  35, 36,  104,  1933:35,  1934:314. 

Pohjan  soihtu  ks Korpi, Frans  1913:105,  107. 
Pohja, -koulu,  -sivistys jne 
Uusi sivistys tarvitsee uusia pohjapiirustuksia, 

ks I. T. J. 1917:104—105, 
Jokaista lasta kasvatetaan samanlaisessa poh- 

jakoulussa, myöhemmin jatkokouluissa yksilöl- 
listen taipumusten mukaan, ks Unelma 1917:151 
—152, 

Sen pohjasävel on usko henkeen ks Kalevala, 
kristinusko ja Suomen kansa 1917:159—163, 

pohjasivistys ks Suomi 1918:69—71, 119, 1930: 
290. 

Pohjalaisen Osakunnan juhlasali ks R-R 1920: 
382—383. 

Pohjoismainen t e o s o f i n e n  k o n g r e s s i  
aiotaan pitää — ehkä Kristianiassa — heinä- 
kuussa tänä kesänä. Mrs Besantia on pyydetty 
kokousta johtamaan, mutta epätietoista vielä on, 
koska hän Europpaan saapuu. 1919:160, 

T e o s o f i s t e n  S e u r a i n  P o h j o i s m a i -  
nen L i i t t o  on nyt perustettu. Perustava 
kongressi pidettiin elokuun 24—26 p:nä Kristia- 
niassa Norjassa. Vaikka Mrs. Besant oli estetty 
saapumasta, oli kokous kaikin puolin onnistunut 
ja innostava. Ensi kokous pidetään luultavasti 
ensi pääsiäisenä Tukholmassa, ja silloin toivo- 
taan suomalaisenkin T. S:n liittyvän virallisesti 
Pohjoismaiseen liittoon.   1919:224, 

mitä H. P. B. ennusti Suomesta ja Pohjois- 
maista yleensä?   ks ennustus 1933:157—158. 

Pohjoisnapa 
ks jälleensyntyminen  1907:49, 
ks omatunto 1908:29, 
Kys. H. P. Blavatsky sanoo »Salaisessa Opis- 

saan» pohjoisnavan olevan »pyhän maan» eikä 
kenenkään pääsevän sinne fyysillisessä muo- 
dossa. Nyt kerrotaan kuitenkin tohtori Cookin 
päässeen pohjoisnavalle. Kumpihan on erehty- 
nyt, H. P. B. vaiko Cook? Vai eikö pohjoisnapa 
enää olekaan »pyhä maa»? 

Vast. »Salaisen Opin» mukaan pohjois- 
navalla epäilemättä on Pyhä, Häviämätön Maa, 
ihmiskunnan paratiisi, jonne ei kukaan pääse 
fyysillisessä muodossaan. Tahdon kuitenkin 
huomauttaa, että niin etevä salatieteilijä kuin 
Mr. C. W. Leadbeater kirjottaa artikkelissaan 
»näkymätön maailma»: »Pohjoisnapa on yhä 
vielä ihmisten saavuttamatta, vaikkei kestäne 
kauan, ennenkuin sinnekin on päästy» (Tietäjä 
1908, siv. 76). Nähtävästi siis sana pohjoisnapa 
on käytetty eri merkityksessä. Leadbeater ei 
tarkota sillä Pyhää maata, vaan niitä jäämuo- 
dostumia, jotka sitä ympäröivät ja kukaties 
peittävät. Jos toht. Cook todella on ollut »poh- 
joisnavalla», on hän siis kuljeskellut Pyhän 
Maan jäisellä peitteellä, mutta ei itse pohjois- 
navan Häviämättömällä Manterella, jonne ihmi- 
nen fyysillisessä muodossaan ei pääse. Mahdol- 
lista on myös, että Pyhää Maata suojaavat siksi 
voimakkaat ajatuskuvat, että ihminen luulee 
käyneensä »pohjoisnavalla», vaikka vain onkin 
ollut vastustamattoman suggestionin pauloissa. 
1909:301, 
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Tätä kirjottaessani muistuu mieleeni »pohjois- 
napajuttu». Ystäväni M. K. lausui äsken New- 
Yorkin Uutisissa: »Ovathan eräät teosofitkin 
(m.m. itse P. E.) unohtaneet totuuden etsimis- 
kantansa, kun pohjoisnapahaaveilu on heissä 
päässyt vaikuttamaan, ja ihan tosissaan vakuut- 
taneet, että siellä jäätikköjen takana muka asus- 
taa se valkea veljeskunta, jonka elämänymmär- 
rys on vapaa kaikesta harhasta.» 

Siinä erehtyi kirjottaja. En ole — eikä kukaan 
muukaan teosofi ole — vakuuttanut, että Val- 
koisen Veljeskunnan kotipaikka olisi pohjois- 
napa. Valkoisen Veljeskunnan kotipaikka on 
kolminaismaailman yläpuolella; sen fyysillisiä 
edustajia on siellä täällä maan päällä ja sen fyy- 
sillinen pesäpaikka on nykyään Himälayan tie- 
noilla. Mutta pohjoisnavan tienoilla on »Pyhä 
Maa». Mikä tämä pyhä maa on, siitä voi lukea 
kirjasesta »Enkelein lankeemus». Samasta kir- 
jasta myös näkyy, että »pyhä maa» oli ensimäi- 
sen juurirodun manner. Ensimäinen juurirotu 
oli astralis-eetterinen (siis ei karkeasti fyysilli- 
nen). Pyhän maan elämä, kuten samassa kir- 
jassa selitetään, on eetteritasolla, fyysilliselle 
silmälle näkymätön. 

Tunnustan haaveilleeni, että itse pyhä maa 
olisi fyysillinen. Tunnustan myös, etten ole siitä 
haaveilusta vielä vapaa. En ole vielä aivan 
varma, että pohjoisnapa on löydetty. Mutta 
mahdollisesti tässä erehdyn. Olen ehkä erehty- 
nyt otaksuessani, että pyhä maa olisi fyysilli- 
nen. Ehkä se on vain eetterinen. Silloin on 
aivan selvästi tosi H. P. B:n sana ettei siihen 
pyhään maahan kukaan astu fyysillisellä jalalla. 
1909:309, 

ks murroskausi 1927:214—218,  1929:222. 
Pohjola, Pohjolan mies 
ks Päämajassa 1911:23—32, 
jotavastoin Pohjola oli atlantilaisen noituu- 

den ja maailmankatsomuksen tyyssija? ks Suo- 
malaisten muinainen tyyssija  1913:464, 

ks R.-R 1921:14—22, 
S a l a p e r ä i n e n  p o h j o l a n  mies. »Le 

Voile d’Isis» aikakauskirjan numerossa, joka 
kokonaan on omistettu kuluvaa vuotta käsitte- 
leville ennustuksille, on muiden muassa erään 
tanskalaisen tri J.-I. Kronströmin kirjoitus 
»maailman suuresta draamasta». Koska se on 
sikäli mielenkiintoinen, että siinä vastoin taval- 
lisuutta puhutaan Europan pohjoisistakin 
maista, esitämme tässä suomennettuna kirjoi- 
tuksen loppuosan: 

»Pohjolan mies! »Kalenterissani» olen mainin- 
nut tämän huomattavan personallisuuden, joka 
on sekä ylevä että salaperäinen. Hän kiinnittää 
tutkijoiden huomiota yhä enemmän, hän askar- 
ruttaa monien mieltä ja ajatuksia. Hän siis 
elää ja t y ö s k e n t e l e e .  Miksi hän ei 
esiinny julkisuudessa? . .. Siksi, että hän haluaa 
tehdä työtään hiljaisuudessa. Kaikki, mikä on 
suurta, ilmestyy ilman hälyä. Pohjolan vaiku- 
tukset säteilevät maailmaan alati yhä enemmän. 
Nostradamus ei ole aiheetta puhunut »Pohjo- 
lan kotkasta, joka kantaa punaista ja valkoista» 
— Tanskan värejä. Idän tähti laskee .. . Mutta 
yhä korkeammalta taivaalta tuikkii Pohjantähti. 
Me muistamme »aurinkoristin», muinaisten poh- 
 

janmiesten pyhän merkin. Huomatkaa! Siitä 
virtaa valtava valo kohtalokkaalle luvulle 13, 
joka on vuosiluvun 1930 numeroiden summa. 
Luku 13 on Saturnus-Kronoksen, valtaistuimel- 
laan turnaiollisine viikatteineen istuvan hallit- 
sijan symboli. Mutta hänen takanaan näemme 
RUUSU-RISTIN Ritarin — pyhän ja mystillisen 
Ruusun, joka parantaa ja joka kuvaa uutta elä- 
mää — kaikkea sitä, mikä puhkeaa kukkaan, 
kun suuri elonleikkuu on tapahtunut. 

Pohjolan mies tekee työtään itse päättäen 
tavan ja keinot — ja tämä mies ei tule työs- 
kentelemään turhaan. Sanoohan profeetta Jesa- 
jakin: »Mutta minä herätän hänet pohjoisesta, 
ja hän tulee — » (Jesaja, 41:25) . .. »Katso asiat 
ennen ennustetut, ovat toteen käyneet, ja minä 
ilmoitan teille uusia asioita; ja ennenkuin ne 
ovat tapahtuneetkaan, minä annan teidän niistä 
kuulla.»   (42:9).»   1930:158—159, 

kerran on valo tuleva Pohjolasta ks R-R 1930: 
26S, 

Pohjolan luonto  ks Vesimies  1932:169—172, 
Muistakoot silloin teosofit, että kääntävät kas- 

vonsa Pohjolaa kohti, sillä Suomesta tulee valo. 
ks ennustus 1933:157—158,  170, 

Nyt on tämä kristikunnan reformatsioni kes- 
kitettävä suureen ponnistukseen Pohjolassa, ja 
sitä varten on ks uskonpuhdistus 1933:200, 209, 

mutta    sieluni   kaipaa   Pohjolaan.   —   —   — 
ilmanala — — —  Pohjolassa ks Jouluna  1933: 
267—268, 

Pohjolasta tullaan esittämään suurella pon- 
nella, mitä kristinusko on. ks Paavali 1934:181 
—182, 
[*Ote Eino Krohnin Toimittajalta-artikkelista: 
P. E. puhui elämänsä viimeisinä vuosina pal- 
jon merkillisestä näkemyksestään jostakin »Poh- 
jolan valkoisesta valtakunnasta». Tätä valta- 
kuntaa ei ole katsottava joidenkin poliittisten 
konstellatioiden tulokseksi, eikä siis sekoitet- 
tava ja sotkettava valtiollisen elämän jokapäi- 
väisiin kysymyksiin. »Pohjolan valkoinen val- 
takunta» merkitsi P. E:lle määrätyn henkisen 
todellisuuden toteutumista täällä pohjolassa, 
siihen liittyi Kristuksen hengen kirkastumista 
laajemman ihmisryhmän yhteydessä, josta kir- 
kastumisesta jotkut toisetkin ennustukset tiesi- 
vät kertoa. H. P. B:hän oli nimenomaan kreivi- 
tär Wachtmeisterille lausumassaan ennustuk- 
sessa odottanut tämän henkisen kirkastumisen 
tapahtuvan pohjolassa, lähinnä Suomessa. Mei- 
dän on siis varottava, ettemme tästä valtakun- 
nasta tee samanlaista valtiollista kysymystä, 
kuin juutalaiset Messiaan tulevasta kuningas- 
kunnasta. Jos tällainen valtakunta todella val- 
tiollisessakin mielessä muodostuu, täytyy sen 
syntyä puhtaasti henkisen valistuksen hedel- 
mänä.]    1934:288—289. 

Pohjolan Jouluruusut on nimeltään sairaan- 
hoitajain joululehti, jonka julkaisee Oulun sai- 
raanhoitajayhdistys. Tämä ansiokkaasti toimi- 
tettu lehti on tullut luoksemme sekä suomen- 
että ruotsinkielisessä asussaan, ja olemme iloi- 
seksi hämmästykseksemme havainneet, että leh- 
den sisältö käy huomattavasti ruusuristiläiseen 
henkeen.   1923:397. 
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Pohtia 
emmekä pelkää »Omantunnon» palstoilla 

ruveta pohtimaan asiaa, joka ks Palomaa 1905: 
243, 

Pääasia kaikkia kysymyksiä pohdittaessa on 
järkiperäinen, intohimoista ja kiihkosta vapaa 
ajattelu, joka ks Palomaa 1906:62—63, 

En tahdo kuitenkaan tässä ruveta asioita poh- 
timaan, koska ks Palomaa 1911:92, 

H. P. B:n edellä toistetut sanat ovat samalla 
profetia, jota kannattaa pohtia, ks H. P. B. 1930: 
327, 

Minun täytyy sanoa, että olen vuosikymmeniä 
tätä kysymystä pohtinut ja tutkinut ja tullut 
semmoiseen johtopäätökseen, että ks H. P. B:n 
itämaalaisuus 1931:122—129, 

noita ennustuksia sietää pohtia ja miettiä, ks 
ennustus 1933:157—158. 

Poika 
ks myös »Ihmisenpoika», myös Jumala 
ks Kaita tie 1907:57—61, 
joka ei usko Pojan päälle ks Kristus 1907:114, 
hänen poikansa veri ks veri 1907:140, 
»ihmisen pojan tulemus» ks maailmanloppu 

1907:183, 
Poika sinua odottaa, ks Kristuksen syntymä 

1907:257, 
Epäilemättä ihminen on »jumalan poika» juuri 

siinä merkityksessä, että ks Jumala 1908:183, 
Miksei näillä »Jumalanpojille» olisi ollut fyy- 

sillistä isää niinkuin muilla ihmisillä? ks neit- 
syt  1908:250, 

suuri Jumalan Poika ks opettaja  1909:109, 
»yksisyntyinen poika» ks monadi 1910:46—47, 
ihmisen pojan tulemus ihmisen sie- 

lussa  ks maailmanloppu 1910:133, 
»ainoastaan   pojan   kautta   voitte   tulla   Isän 

luo». — — — Kuka on se »poika», se »minä»? 
ks Joulusymboliikkaa  1911:359—361, 

jumalanpoikana. ks pakanallinen  1912:57—59, 
Sentähden Kristus oli jumalan »poika», jonka 

jumala oli ikäänkuin ruumillisesti synnyttänyt. 
ks Jeesus art Oliko Jeesus jumala? 1918:234— 
235, 

»sinä olet minun rakas poikani, jonka tänään 
olen synnyttänyt»,  ks Jeesus  1921:66—67, 

Tahto on jumalan poika meissä, ks itsemurha 
1924:208—209, 

Näissä todistuskappaleissa A b a, Isä, vihki- 
myksen perästä tulee Pojaksi, ja Poika seuraa 
Isää ja tulee samalla kertaa I s ä k s i  ja Po- 
j a k s i ,  jota ks veri 1925:51—52, 

Jumalan Pojan eli Logoksen ks Mestarikirjeet 
1925:99—101, 

Se Kristus- eli Poika-tajunta, mikä ks J. R. H.: 
Isä Aabraham 1925:192, 

sillä hän on Jumalan Poika, yhtä Isän kanssa 
ks Teosofian joulusanoma 1925:371—374, 

»Jumalan ainokainen poika», ks I. T. J. 1926: 
34—37, 

Pojan tajunnassa eläen ihminen hallitsee täh- 
tensä,   ks  horoskooppi   1926:214, 

Jeesusta ei inspiroinut mikään korkealle 
kehittynyt yksilö vaan Jumalan Poika, kos- 
millis-mystillinen Kristus. — — — hän oppii 
tuntemaan sitä ainoata »Maailmanopettajaa», 
joka on Isä Jumala ja Hänen Poikansa ja Pyhä 
 

Henkensä. — — — elämän henki itse, Isän 
tajunta, joka Jeesus Kristuksessa tuli ihmiseksi 
ja löysi Poikansa,   ks I. T. J. 1926:243—247, 

ks Ihmisenpoika  1926:303, 
»totuus vapauttaa meidät» ja johdattaa meitä 

Pojan kautta Isän yhteyteen, ks kristus 1927:4, 
kosmillis-mystillinen Kristus, Jumalan Poika, 

Logos, Sana.  ks Kristus 1927:42, 
tuo on  totta  sisäisen  Kristuksemme  suhteen, 

joka   Poikana   on   Isän  helmassa. — — — on 
aivan ulkopuolella jumaluuden toista personaa, 
Poikaa.— — — Olemme ainakin ruusuristiläi- 
sessä totuuden etsinnässämme löytäneet juuri 
Pojan. Olemme päässeet yhteyteen juuri Pojan 
kanssa, kokeneet, että juuri Hän ja Hän yksin 
on ovi, on tie, on elämä, ks maailmanopettaja 
1927:328—329, 

Minä olin ihmisen poika! — — — Kerran sinä 
tulet Jumalan pojaksi, niinkuin tulin minä. ks 
Kristinusko ja maailmanrauha 1927:394, 

Sen teki taivaallinen Kristus, Jumalan Poika, 
Logos, Sana, joka — — —  asui ihmisten kes- 
kellä, Jumalan Poika, Kristus astui alas maan 
päälle. Miten tämä on mahdollista? — — — 
Syntymähetkestään lähtien Jeesus oli Jumalan 
Pojan, kosmillisen Kristuksen täyttämä ja 
— — — Niin oli jokainen Jumalan profeetta 
ennenkin avannut ikuisen elämän portteja siinä 
määrin kuin hän itse oli Jumalan Pojan, Kris- 
tuksen elähyttämä,   ks R-R-teosofia 1928:2, 

tuli täysin tietoiseksi omasta asemastaan 
Jumalan Poikana ja omasta elämäntehtävästään, 
ks kaste 1928:251, 

Keitä olivat nuo »Jumalan pojat»? ks Jumala 
1929:124, 

Mutta meistä ruusuristiläisistä voin vastata; 
mikäli uskon ja tiedän, on meillä se käsitys 
Kristuksesta, että Kristus on kosmillisen Juma- 
lan Poika, Isän tajunnassa elävä täydellisen 
ihmisen eli jumalolennon kuva, joka mystilli- 
senä Kristuksena eli »Kristusprinsiippinä» on 
kätkettynä joka ihmisen kuolemattomaan hen- 
keen, — ja tämä oli ehdottomasti H. P. Bla- 
vatskyn oppi.   ks Kristus 1929:139—141, 

Joulu lähestyy, juhla Jumalan Pojan, Valon 
ja Sanan. Joulu on muistojuhla rauhan ja rak- 
kauden kunniaksi, mutta kuka on Jumalan 
Poika, jonka muistoksi se vietetään? 

Jumalan Poika on Isän tajunnassa piilevä täy- 
dellisyyskuva eli: Isä ilmenneenä elävänä täy- 
dellisyytenä, s.o. taivaallisena ihmisenä eli maa- 
ilmankaikkeuden harmoniana. 

Entä Isä? Kuka hän on? Isä on ensimäinen, 
universaalinen, vielä ilmenemätön Sana eli 
Logos, joka »on Jumalassa ja on Jumala.» Isä 
on meidän kannaltamme yhtä Absoluutin, s.o. 
ehdottoman, äärettömän, iankaikkisen elämän 
eli todellisuuden kanssa, vaikka Isä metafyysil- 
lisesti katsoen on Ilmenemättömässä ikuisesti 
elävä ilmenemisen mahdollisuus. 

Mikä sitten on Absoluutti? Se on ainoa todella 
Olevainen, jonka salaisuutta ei kukaan kykene 
ratkaisemaan, mutta joka on välttämätön filo- 
sofinen ja loogillinen edellytys ilmenneen ole- 
massaolon ymmärtämiseen. Absoluutti on 
pimeys,   jossa   Logos   valona   loistaa,   äänettö-
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myys, jossa Logos sanana kaikuu, kaaos, josta 
Logos kosmoksena ilmestyy, äärettömyys, jossa 
Logos lukuna leikkii.1) 

Eikö tämä kaikki ole spekulatsionia? Eihän 
näistä asioista voi mitään tietää? Ne ovat vallan 
abstraktisia ja yläpuolella meidän tajuntapii- 
riämme. Onko niiden ymmärtämisestä mitään 
hyötyäkään? 

On. Eikä meidän tarvitse pysähtyä niiden 
ymmärtämiseen, vaan meidän on ne tietäminen. 
Sitä vapahtaj ammekin tahtoi meille opettaa. 

Jeesusko? 
Niin. Syvin metafysiikka on korkeinta käy- 

täntöä. Isää emme voi tuntea, ellei Poika häntä 
meille ilmoita, mutta kun Isän näemme, silloin 
tiedämme  ehdottoman  Jumalan olevan. 

.»Puhtaat sydämestä saavat nähdä Jumalan.» 
Heillä on jo Poika. Poikaa sanotaan myös kos- 
milliseksi ja mystilliseksi Kristukseksi ja Pojan 
on meille ilmoittanut Jeesus Kristus. Kun Jee- 
susta seuraamme, tulee luoksemme Poika eli 
Kristus. Mutta kuinka löydämme Jeesuksen? 
Hänet löydämme, kun »Jumala meitä kutsuu», 
s.o. kun olemme totuudenetsijöitä koko sielus- 
tamme ja koko mieleltämme. 

Etsimme totuutta kaikkialta, myös maailman 
kaikista uskonnoista. Siten joudumme lopulta 
evankeliumein Jeesuksen luo, joka sanoo meille: 
seuraa minua. Kun hänen käskyjänsä noudat- 
taen seuraamme häntä ajatuksissa, sanoissa ja 
teoissa, silloin täytymme totuuden Pyhällä Hen- 
gellä ja Jeesus Kristus elävänä, iankaikkisena 
vapahtajana tulee meidän luoksemme ja me 
heräämme tietoisuuteen Jumalan Pojasta, joka 
mystillisenä Kristuksena on itsessämme. 

Tämä kuulostaa syrjäisen mielestä kokonai- 
selta teologiselta järjestelmältä, mutta se ei ole 
teologiaa, vaan teosofiaa, s.o. kokemukseen 
perustuvaa tietoa. 

Ainoastaan Poika voi meidät vapahtaa, ja 
ainoastaan Pyhä Henki voi meille Pojan paljas- 
taa. Mutta Pyhä Henki ei laskeudu meihin, 
ellemme »etsi Jumalan valtakuntaa (totuuden 
tietoa) ja hänen vanhurskauttaan (rakkauden 
elämää)»  ennen kaikkea muuta maailmassa. 

Jeesus Natsarealainen ilmoittaa meille Juma- 
lan Pojan. 

Siis Jeesus Natsarealaisen on täytynyt olla 
olemassa? Mutta on paljon tutkijoita, jotka 
selittävät, ettei semmoista ihmistä koskaan ole 
elänytkään, ettei hänestä ole mitään historialli- 
sia todistuksia; sanovat hänet tarunomaiseksi 
olennoksi, jopa suorastaan myytiksi, jonka 
legendamainen elämänkertomus kuvaa auringon 
kulkua taivaalla. Onpa toisia tutkijoita, mysti- 
koita, teosofeja, salatieteilijöitä, jotka väittävät, 
että evankeliumit esittävät kunkin ihmisyksilön 
korkeamman    henkisen   kehityksen   vihkimys- 
 

 
1) Äärettömyyttä kuvataan ympyrällä eli nol- 

lalla. Kreikkalainen sana logos merkitsee: 
sana, järki (valo), luku, laki, järjestys. Huo- 
maa, kuinka sukulaiskaikuisia logoksen kanssa 
ovat suomalaiset sanat luku ja laki. 

draamaa; vaikkei Jeesusta olisi ollut olemassa- 
kaan, he sanovat, ovat evankeliumit silti tosia, 
koska kuvaavat ikuisia psykologisia tosiseik- 
koja. 

Tämä väite on epäilemättä tosi, ja se lohdut- 
taa järkevää, älykästä totuudenetsijää. Mutta 
jos totuudenetsijä on enemmän sielua ja hen- 
keä kuin paljasta älyä, silloin hän ei tyydy kaa- 
voihin, vaan tahtoo tietää, eikö evankeliumein 
yksityiskohtia myöten elävästi ja inhimillisesti 
kuvaama Jeesus Natsarealainen olekaan histo- 
riallinen henkilö: sillä jos hän ei ole elävä 
todellisuus, kehenkä sitten on luottaminen? 
Missä on se, joka elämällään ja olemuksellaan 
todistaa, että »vihkimysdraaman kaavakkeet» 
ovat oikeita? 

Ja kun Jeesus Kristus on näyttäytynyt totuu- 
den etsijälle ja Poika on ottanut asuntonsa 
hänen henkeensä, mistä silloin johtuu, että hän 
näkee maapallon ja ihmiskunnan elämän sie- 
lullisesti, s.o. toistaiseksi ainakin näkymättö- 
mässä maailmassa, muuttuneen noin 1900 vuotta 
sitten? Jeesus Kristus on henkisesti elävä todel- 
lisuus, joka ei suinkaan riipu fyysillisestä olo- 
muodosta, mutta minkä tähden maapallon aura 
alkoi erikoisesti loistaa juuri siihen aikaan, jol- 
loin uskotaan Jeesuksen eläneen, ellei Jeesus 
Kristus koskaan olisi ruumiillisesti elänyt? 
Totuudenetsijä, joka on tullut näin pitkälle, 
hän on sisässään vakuutettu siitä, että Jeesus 
Kristus eli maanpäällisenä, historiallisena hen- 
kilönä yhdeksäntoista vuosisataa sitten, vaikka 
koko oppinut tai oppimaton maailma sitä muu- 
ten epäilisi. Hän yksin, Jeesus, sanoi tulleensa 
»syntisiä pelastamaan» Bhagavad-Giitakin sanoo 
Krishnan (Logoksen) syntyvän maailmaan 
»hyvien suojelemiseksi ja pahojen hävittämi- 
seksi». Hän, joka mitä inhimillisimmällä tavalla 
näytti, mitä rakkaus on, hän eikö olisi elänyt? 
 

Mitä todella sanoo historia? 
Marraskuun puolivälissä ilmestyi kirjakaup- 

paan tohtori Alf Ahlbergin kirja Har J e s u s  
levät och vad kunna vi veta om 
honom? (Onko Jeesus elänyt ja mitä voimme 
hänestä tietää?) Se on hyvä opas maallikoille, 
puolueettomasti ja sujuvasti kirjoitettu. Tekijä 
ei ole teologi, vaan tunnettu filosofinen kirjai- 
lija Ruotsissa. Vaikka hänenkin mielestään 
historialliset todistuskappaleet — evankeliumeja 
lukuunottamatta — ovat niukat, ei silti ole 
mitään pätevää syytä epäillä Jeesuksen histo- 
riallisuutta. 

Tahdon tässä mainita profaanisen historian 
todistukset ja suomennan otteet tohtori Ahl- 
bergin mukaan. 

Noin v. 100 j.Kr. julkaisi roomalainen histo- 
rioitsija P u b l i u s  C o r n e l i u s  T a c i t u s  
n.s. Annaalinsa, joissa hän kuvaa Rooman val- 
takunnan vaiheita keisari Augustuksen kuole- 
masta (14 j.Kr.) keisari Neron hallituksen lop- 
puun. Annaaleinsa viidennessätoista kirjassa 
hän kertoo siitä vainosta, joka Rooman palon 
(64 j.Kr.) jälkeen kohtasi kristityitä. Kuten 
tiedämme, Neroa itseään epäiltiin palon aiheut- 
tajaksi. Mainittu kohta Tacituksen Annaaleissa 
kuuluu seuraavasti: 
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»Torjuakseen epäilyksiä Nero antoi syyttää ja 
mitä julmimmalla tavalla mestautti niitä ilki- 
töistään yleisesti vihattuja ihmisiä, joita nimi- 
tettiin kristiaaneiksi (toisen lukutavan mukaan 
krestiaaneiksi). Tämän nimen aiheuttajan, Kris- 
tuksen, oli Tiberiuksen hallitessa prokuraattori 
Pontius Pilatus rangaissut kuolemalla. Mutta 
turmiollinen taikausko, hetkeksi tukahutettu, 
puhkesi taas esille, ei ainoastaan Judeassa, jossa 
oli tämän pahan alkulähde, vaan myös Roo- 
massa, jonne kaikki, mikä herättää häpeän ja 
kauhun tunnetta, kerääntyy ja kohoaa mainee- 
seen. Sentähden hätyytettiin ensin ne, jotka 
tunnustivat, mutta sitten näiden ilmiannosta 
monen monta, joita ei suorastaan julistettu syy- 
päiksi murhapolttoon, mutta tuomittiin ihmis- 
kunnan vihollisina. Kuolemassakin tehtiin heistä 
pilkkaa, heidät käärittiin eläinnahkoihin ja 
jätettiin koirille raadeltaviksi, tai heidät ristiin- 
naulittiin tai käytettiin soihtuina yöllisessä 
valaistuksessa. Nero oli avannut puutarhansa 
ja antoi sirkusnäytäntöjä, jolloin hän itse aju- 
riksi puettuna sekaantui väkijoukkoon. Seu- 
rauksena tästä oli, että nämä rikolliset ihmiset, 
jotka ansaitsivat mitä kovinta rangaistusta, 
herättivät sääliä.» 

Kymmenkunta vuotta myöhemmin toinen his- 
torioitsija, S u e t o n i u s ,  kirjoitti keisari Klau- 
diuksesta   (41—54 j.Kr.)  seuraavaa: 

»Kun juutalaiset Krestuksen yllyttäminä ali- 
tuisesti panivat toimeen levottomuuksia, kar- 
koitti hän heidät Roomasta». 

F l a v i u s  J o s e f u s ,  syntyään juutalainen, 
kolmas historioitsija, joka puhuu Kristuksesta, 
kirjoitti historialliset teoksensa jo ensimäisen 
vuosisadan loppupuolella. »Juutalaisissa antik- 
viteeteissään» hänellä on seuraava kohta, joka 
koskee Jeesusta: 

»Tähän aikaan esiintyi Jeesus, viisas mies, jos 
nyt edes on sallittu nimittää häntä ihmiseksi. 
Sillä hän suoritti ihmeellisiä tekoja, oli opetta- 
jana niille ihmisille, jotka ilolla liittyivät totuu- 
teen, ja voitti puolelleen monta juutalaista, vie- 
läpä monta pakanaakin. Tämä oli Kristus. Ja 
vaikka Pilatus meidän etevimpien miestemme 
ilmiannosta oli antanut ristiinnaulita hänet, 
eivät ne, jotka alusta olivat häntä rakastaneet, 
hylänneet häntä. Hän näyttäytyi nimittäin 
heille taas elävänä kolmantena päivänä, niin- 
kuin jumalalliset profeetat olivat ennustaneet 
hänestä tämän ynnä monta muuta ihmeellistä 
seikkaa. Ja tähän päivään saakka elävät yhä 
kristityt, niinkuin heitä hänen jälkeensä on 
nimitetty.» 

Niin Flavius Josefus meille säilyneissä kris- 
tittyjen tekemissä kopioissa. Historian tutkijat 
pitävät tätä kohtaa kopioijain tekemänä lisäyk- 
senä, siis tekstin väärennyksenä. 

Nyt on kuitenkin huomattava, — seikka, jota 
tohtori Ahlberg ei näy tunteneen omaa kir- 
jaansa kirjoittaessaan, — että Flavius Josefuk- 
sen juutalaisten sotaa ja Jerusalemin valloitusta 
kuvaavasta teoksesta on olemassa eräitä slaavi- 
laisia toisintoja, jotka keskiajalla on käännetty 
venäjäksi. Vasta tällä vuosisadalla on näihin 
käännetty huomiota ja ruvettu niitä tarkemmin 
 

tutkimaan. Kolme oppinutta miestä omisti niille 
elämänsä harrastuksen, ja viimeinen niistä, pro- 
fessori Robert Eisler, on vastikään julkaissut 
laajan tutkimuksen tästä »Slaavilaisesta Jose- 
fuksesta» ja tullut siihen hyvin todistettuun 
loppupäätökseen, että Flavius Josefus kyllä on 
kirjoittanut kristinuskon synnystä, vaikkei täy- 
sin »Antikviteeteistä» tunnetulla tavalla. Slaa- 
vilaisten tekstien nojalla professori Eislerin on 
onnistunut rekonstruoida se teksti, jonka Jose- 
fus itse alkuaan kirjoitti omia maamiehiään 
varten aramean kielellä ja josta hän roomalai- 
sia varten käännätti kreikaksi ainoastaan pie- 
nen otteen, jota sitten taas kristityt kopioitsijat 
myöhemmin »parantelivat». Flavius Josefuksen 
oma alkuteksti kuuluu professori Eislerin 
mukaan seuraavasti: 

»Siihen aikaan esiintyi mies, jos lainkaan on 
sopivaa nimittää häntä ihmiseksi. Hänen luon- 
tonsa ja ulkomuotonsa olivat inhimilliset, mutta 
hänen esiintymisensä oli enemmän kuin ihmi- 
sen: hän suoritti hämmästyttäviä ihmetekoja. 
Mutta taas, kun ajattelen hänen jokapäiväistä 
luontoaan, en tahtoisi sanoa häntä enkeliksikään 
(jumalalliseksi lähettilääksi). 

»Ja mitä hän saikaan aikaan toisen tai toisen 
näkymättömän voiman kautta, sen kaiken hän 
aikaansai sanalla ja käskyllä. Toiset sanoivat 
hänestä: Ensimäinen Lainlaatijamme (Mooses) 
on noussut kuolleista ja esittänyt paljon paran- 
nuksia ja taitoja. Toiset ajattelivat, että hän oli 
Jumalan lähettämä. Kuitenkin hän monessa 
kohdin asettui Lakia vastaan, eikä noudattanut 
sabattia vanhan tavan mukaan. 

»Mutta toisaalta hän ei tehnyt mitään häpeäl- 
listä; eikä hän (työskennellyt) kättensä avulla, 
vaan hankki (tai valmisti) kaikki sanalla (? tai 
Sanan, s.o.  »Shemin»  eli voimasanan avulla). 

»Ja paljon kansaa häntä seurasi ja kuunteli 
hänen opetustaan. Ja monet sielut innostuivat, 
olettaen että hänen kauttaan juutalaiset heimot 
voisivat vapautua roomalaisten käsistä. 

»Nytpä oli hänen tapanaan enimmäkseen oles- 
kella öljymäellä vastapäätä kaupunkia. Ja siellä 
hän myös jakeli parannuksiaan kansalle. Ja 
sinne kokoontui hänen kanssaan noin sataviisi- 
kymmentä kannattajaa ja paljon muuta kansaa. 
Mutta kun he näkivät hänen voimansa, että hän 
sai aikaan sanallaan kaikki mitä hän tahtoi, ja 
kun he ilmaisivat hänelle haluavansa, että hän 
astuisi kaupunkiin ja antaisi roomalaisten jouk- 
kojen ja Pilatuksen menettää päänsä ja hallit- 
sisi meitä, niin hän ei pilkannut meitä. 

»Ja kun sitten asiasta kerrottiin juutalaisille 
johtajille, kokoontuivat nämä ylipapin luo ja 
sanoivat: »Me olemme voimattomat ja liian hei- 
kot vastustaaksemme roomalaisia. Mutta koska, 
jousi on jännitetty, tahdomme mennä kerto- 
‘maan Pilatukselle mitä olemme kuulleet, ja 
siten olemme turvassa; niin että hän ei saa 
kuulla asiasta toisilta ja meiltä riistetään omai- 
suutemme ja meidät itse mestataan ja lapsemme 
hajoitetaan ympäri maailmaa.» Ja he menivät 
ja kertoivat Pilatukselle. 

»Niin tämä lähetti ja löi maahan monta kan- 
sanjoukosta. Ja hän pidätti tuon ihmeidenteki- 
jän; ja asetettuaan oikeustutkinnon häntä tutki-
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maan, hän julisti tuomionsa: hän on rikollinen, 
vallankumouksellinen, valtaistuimen tavoitte- 
lija. 

»Ja he (roomalaiset) ristiinnaulitsivat hänet 
vastoin isiltä perittyä tapaa.» 

Slaavilaisella Josefuksella on myös seuraava 
kiintoisa kuvaus Jeesuksen ulkomuodosta: 

»Hän oli yksinkertaisen näköinen mies, iäl- 
tään kypsä, tummaihoinen, lyhytkasvuinen, 
kolme kyynärpäätä korkea, kurnaraselkäinen, 
kasvot pitkät, nenä pitkänlainen, kulmakarvat 
yhteenkasvaneet, niin että ne, jotka katsoivat 
häneen, saattoivat pelästyä, harva tukka, kes- 
keltä   jaettu   Nazirien   tapaan,   ja   kypsymäton 
parta.» 

* 
Täten saanemme pitää historiallisesti todistet- 

tuna, että Jeesus Kristus todella on ollut ole- 
massa. Samalla on myös tullut todistetuksi, että 
hän eli ajanlaskumme alussa eikä sata vuotta 
aikaisemmin, kuten jotkut ovat otaksuneet. 
Jeesus Kristus oli toisin sanoen toinen henkilö 
kuin juutalaisten Talmudissa ja keskiaikaisissa 
Toldoth Jeshu nimisissä kertomuksissa mainittu 
Jehoshua ben Pandira, joka eli noin sata vuotta 
e. Kr. Madame Blavatsky, ehkä yksin Mestari- 
kirjeenvaihtajatkin, jättivät kysymyksen avo- 
naiseksi. He tahtoivat ennen kaikkea painos- 
taa Kristus-prinsiipin, s.o. kosmillisen ja mys- 
tillisen Jumalan Pojan, todellisuutta, koska 
tämä oli kristikunnalta jäänyt vallan unohduk- 
siin. 
Mutta nyt kun teologisissakin piireissä on 
alettu ymmärtää mystillistä Kristusta, s.o. 
»Kristusta meissä», kuten Paavali sanoo, nyt on 
aika tullut, että tarvitsemme historiallista var- 
muutta Jeesuksenkin henkilöllisyyden suhteen. 
* 

Viisaat vallat ohjaavat ihmiskunnan kohta- 
loita, ja iloisin mielin voivat totuuden etsijät 
kaikkialla vastaanottaa sitä suurta valon juhlaa, 
jota nimitetään jouluksi ja joka vietetään sen 
Jumalan kunniaksi, joka ei katso itseään alen- 
tavan, että hän syntyy Poikana ihmisen sydä- 
messä.    1929:410—416, 

se on Isän tajunnassa piilevä Poika — — — 
kolmas Logos — — —  toteuttaa Poika-kuvaa ja 
luo maailman. — — — Kun Kristus meissä 
herää, on se kyllä Poika meissä, kaikkeuden toi- 
nen persoona, mutta ks kolminaisuus 1930:41 
—42, 

Hänen »Poikansa» on ilmennyt henki eli kos- 
millinen Kristus, jonka ks neitsyt  1932:100, 

Paavali näki sillä hetkellä mikä on Jumalan 
Poika. — — — Ja yksi kohta Damaskuskoke- 
muksessa on juuri se, että näkee Jumalan Pojan, 
kosmillisen Kristuksen, sen täydellisyysihan- 
teen, joka elää Isän tajunnassa. — — — Jumalan 
Poika on laskettu salaisena siemenenä kaikkien 
ihmisten henkeen. — — — tämä Jumalan Poika, 
kuvastuu Jeesuksena Kristuksena. — — — Paa- 
vali näkee,  että Jumalan Poika on kaikkialla, 
mutta Jeesus Kristus — — — Kristus — — — 
tuli Jeesus Natsarealaisen kautta. Hän oli se, 
jonka välityksellä Kristus, Jumalan Poika las- 
keutui ihmiskuntaan, asuen nyt jokaisen ihmi- 
sen hengessä. — — —   Kaikki on itse  asiassa 
 

Jumalan Pojan ruumista.- otamme vas- 
taan tuon Kristuksen — Jumalan Pojan — ruu- 
miin ja veren — — — Jumalan Pojan minuus 
tulee meihin ja ks Paavali 1932:204—207, 

joka kerta kun lapsi syntyy maan päälle, 
astuu Jumalan Poika alas hautaan odottaakseen 
ylösnousemuksen päivää. Te ihmiset nimitätte 
Jumalan Poikaa myös Kristukseksi. Siis voimme 
sanoa: ks kuolema 1932:274—276, 

He tunsivat olevansa Jumalan Poikia, ks 
henki 1934:178, 

»Koko luomakunta odottaa Jumalan Poikain 
palaamista». Se merkitsee, että ks Paavali 1934: 
181, 

saamme tuntea Jumalan Pojan auran. — — — 
voimme yhtyä Jumalan Poikaan ja — — —  on 
yksi Jumalan Poika, jonka veri on täydellisen 
puhdas,   ks veri 1934:344—345. 

Point-Loma, California. 1915:411, 1922:128, 
1928:217, 1930:184, 225, 265, 302. 1931:36, 38, 40, 
70, 178, 180, 182, 248, 290, 367, 1932:168, 1933:151, 
1934:191, 311, 315. 

[*ks myös Purucker, G. de; Tingley, Kat- 
herine;  »Yleinen Veljeys».] 

Pois 
eikä hän ollut ainoa tällä tavalla »poisperattu» 

ks teosofia 1907:167—168, 
Pois siis epäilys ja pikkumaisuus! Pois 

itsemme ajatteleminen. Pois omissa pikku 
suruissa viihtyminen. Pois toistemme pikku 
vikojen urkkiminen ja tuomitseminen, ks vei- 
jeys 1909:208, 

Pois ihmisten keskeltä kaikki epäystävällinen 
arvostelu, uskonnollinen tuomitsevaisuus ja 
personallinen panettelu! ks veljeys 1916:435— 
436, 

Pitkä poissaoloni aiheuttaa ks P. E. VI Ame- 
rikka 1933:200—201. 

Pole,  Graham.   1910:224. 
Polemiikki 
ks Palomaa 1906:88, 
Turhan polemiikin välttämiseksi tahdon huo- 

mauttaa,  että ks Kouta, Aarni 1920:63 muist, 
Eihän tarkoitukseni — — — ollut polemi- 

soida Mrs. Besantia vastaan ks sota 1920:193— 
199, 

Ulkomailla eivät arvokkaat lehdet pelkää per- 
sonallistakaan polemiikkia, kunhan ks R-R 1929: 
367, 

Polemiikki alkoi kirjoituksella ks H. P. B. 
1930:326—327. 

Politiikka, pol i i t t inen 
poliittinen ja sosialistinen lehti ks Elämä-lehti 

1905:243, 
arvostelee politillisia puolueitamme ja ks 

Leino, Eino 1906:283, 
viekasta »politillista», ks viisaus 1907:70 muist, 
politiikka muuttuisi lastenleikistä vakavaksi 

työskentelyksi Suomen kansan ja maan hyväksi 
ks esoterismi  1909:4, 

ks uskonto 1909:73—75, 
T. S. on aatteellinen seura eikä sekotu yhteis- 

kunnalliseen enemmän kuin valtiolliseen poli- 
tiikkaan,   ks lakko  1911:54—55, 

A n n i e  B e s a n t i n  s a n o m a  t e o s o -  
feille. Ote kirjeestä: »Pitäkää kaikki poli- 
tikka poissa seurasta.   Koettakaa olla ajatuksis-



Politiikka, poliittinen — 466 — Politiikka,  poliittinen 

sanne rakastavaisia k a i k k i a  kansakuntia 
kohtaan ia tehdä hyvää työtä toisella puolella 
(näkymättömässä maailmassa)». 1914:512, 

Se on kirjallinen, ei poliittinen lehti ks Leino, 
Eino 1915:498, 

Madame Blavatsky ja eversti Olcott kehotti- 
vat aina T. S:aa pysymään erillään politiikasta. 
ks teosofia art Veljeyden 1916:391, 

ks veljeys 1916:435—436, 
En ymmärrä paljon käytännöllistä politiik- 

kaa enkä koskaan ole siihen sekaantunut. Poli- 
tikoitsijat ovat mielestäni liiankin usein vailla 
ehdottoman selväpiirteisiä ja vakavia siveellisiä 
ja oikeuskäsitteitä. Poliittista vehkeilyä ei tar- 
vita ollenkaan, jos kansojen johtajilla on rehel- 
liset, vilpittömät ja epäitsekkäät, s.o. kaikkien 
parasta tavottelevat tarkotukset  ja   päämäärät. 
Vehkeily syntyy syrjävaikuttimista. — — — jos 
politikoitsijana toimisin ks Suomi 1917:154—157, 

Tämä on tapahtunut arvatenkin Mrs. Besantin 
poliittisen toiminnan takia ks India  1917:249, 

Mutta mikä poliitikko minä olin? ks Venäjä 
1917:295—296, 

mielestäni Teosofinen Seura edelleenkin on 
pysyvä syrjässä politiikasta, ks sota 1917:346— 
347, 

T e o s o f i a  ja p o l i t i i k k a ,  art kuuluu 
sarjaan KUINKA SOISIN MAATANI HALLIT- 
TAVAN?   [*ei julk tässä]   1918:22—24, 

Ja minä en saata olla puolue-ihminen, koska 
en ole poliitikko, vaan ajattelija, ks rauha 
1918:99, 

Kuinka paljon pahaa onkaan saanut aikaan 
se harhaluulo, että kuka tahansa kykenee poli- 
tiikkaan! ks kesäkurssit 1918:133—134, 

» T i e t ä j ä »  p o l i i t t i s e n a  l e h t e n ä .  
Teosofista maailmankatsomusta olen tottunut 
pitämään avarapiirteisenä, jonka sisällä eri aja- 
tuskantoja omaavat ihmiset voivat verrattain 
hyvin toimia ja kokea elämässä totuutta, sekä 
olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa huoli- 
matta siitä, mitä he pitävät politiikassa Suomen 
onnena tai onnettomuutena. Tämän edellytyk- 
senä kuitenkin on, että »Tietäjä» olisi poliitti- 
sesti puolueeton ja esittäisi mahdollisimman 
varovasti ajatuksia ja ennustuksia tältä alalta. 
Näin olisin suonut olevan, vaan mitä näenkäan 
parista viime »Tietäjän» numerosta, tuosta Suo- 
men totuuden etsijäin sanantuojasta? Se onkin 
ruvennut poliittiseksi tuuliviiriksi, joka pyöräh- 
telee tuulten suuntien mukaan. 

Tätä en pitäisi minään, jos Tietäjässä olevat 
poliittiset kirjotukset olisivat jonkun vähemmän 
huomatun sivullisen henkilön kirjottamia, vaan 
kun ne on »Toimittajan» kynästä lähteneet, 
»Toimittajan», jota olen tottunut pitämään kau- 
emmaksi näkevänä kuin useaa meidän poliitik- 
koamme. Ei tarvitse olla kovin paljon yleisiä 
asioita seurannut, kun tämän kaiken tajuaa ja 
samalla myös huomaa, että edellä viitattu 
suunta »Tietäjän» palstoilla esitettynä ei ole 
eduksi totuuden etsinnälle enempi kuin teosofi- 
selle ajatussuunnalle. Sillä täytyneehän nyt toki 
meidän olettaa, että ihmisillä on jonkunverran 
itsetietoisuutta ja omintakeista harkintakykyä, 
joten ne eivät voi aina hyväksyä — vaikkapa 
Tietäjässä esitettynä — mitä hyvänsä. 

Toimittaja uskottelee näkevänsä tulevien 
asioiden kangastuksia ja kuitenkin tänään ylis- 
tää tätä ja huomenna toista. En ole mikään sel- 
vänäkijä enkä niihin ehdottomasti uskokaan, 
vaan sen uskon ja olen aina uskonut, että ylis- 
tykset Suomen kuninkaan kunniaksi ovat 
ennenaikaisia ja että vaikka tänne kuningas 
tulisikin, niin ei se olisi pitkäaikainen. En sitä- 
kään usko, että kuningas voisi onnellistuttaa 
Suomen kansaa, kuningas, joka on lähtenyt vie- 
raista oloista ja nojaa valtansa vieraisiin voi- 
miin — (siihenhän täällä kaikkien kuningas- 
mielisten usko perustuu), — vaan minä uskon 
siihen voimaan ja siihen mahtiin, joka lähtee 
suorastaan Suomen kansasta ja joka on vieras 
kaikille vieraan vallan viekotuksille, sillä sehän 
on näyttänyt monissa koettelemuksissa kestä- 
vän ja lopulta kuitenkin voittavan. Tähän voi- 
tanee väittää, että nousihan punainenkin voima 
kansasta ja myös kansaan nojasi — vaan tämä 
väitehän ei ole totta, jos sitä tarkemmin tutki- 
taan. Punainen voima oli vierasta Suomen kale- 
valaiselle kansalle, samoin kuin se oppi, johon 
se perustui, siksi sen täytyi sortua. Jokainen 
ken näki viime talvena Suomen kansasta nous- 
seen voiman ja. sen suuren uhrautuvaisuuden, 
mikä oli sen voiman takana, hän ei edelleen- 
kään voine olla luottamatta tähän kansaan. Hän 
uskoo, että tämä kansa kykenee omat asiansa 
hoitamaan; ei hän voi kauvan luottaa jo kyllin 
monasti pettäneeseen vieraaseen tukeen, tulkoon 
se oikealta tai vasemmalta, vaan uskoo, että täl- 
lainen vieraan vallan tuki tulee lopulta tuhoa- 
maan kannattajansa. Jos meille tänne tuodaan 
kuningas, joka nojaa keskusvaltojen monarkiaan, 
niin pyydän kysyä, mihinkä sitten nojaa (enempi 
kuin kuninkaan tuojatkaan) jos tämä tuki sor- 
tuu? (Tämän väitteen olen ollut jo kesäkuussa 
tilaisuudessa tekemään julkisessa väittely- 
kokouksessa.) Saako hän sellaisen tuen Suo- 
men kansan suuresta vähemmistöstä, joka voisi 
Suomelle onnea luoda? Tämä pitäisi jo olla 
jokaiselle päivän selvänä ja pitäisi jokaisen vih- 
doinkin nähdä, rakennetaanko täällä- edellä vii- 
tatulla suunnalla Suomen onnea vaiko onnetto- 
muutta.1) 

En luota minkään maan monarkiaan enempi 
kuin lopullisesti militarismiinkaan, ne ovat 
molemmat aikansa olleet ja elämänkin pakosta 
ne tulevat tuhoamaan itse itsensä. Niinkuin jo 
edellä olen esittänyt, luotan Suomen kansaan ja 
siihen voimaan, joka nousee kansasta, ja toivoi- 
sin, että tämä luottamus palaisi jälleen kaikkiin 
niihin, jotka Suomen kansan henkeä tulkitsevat. 
Jollei niin ole, niin he tekevät huonon palve- 
luksen tälle kansalle, jota kuitenkin sanovat 
rakastavansa. 

Helsingissä lokak. 21 p:nä 1918. 
Isak  R ä s ä n e n .  

Y l l ä o l e v a n  j o h d o s t a .  Olen pahoil- 
lani, että niin huonosti olen osannut esittää 
ajatuksiani Tietäjässä (ja muualla), ettei edes 
vielä  »poliittinen»  kantani ole  selvä ja luotet- 
 

 1) Edellä olevaa ei pidä käsittää, että en olisi 
saksalaisystävällinen. Sitä kylläkin olen ja toi- 
vottavasti pysyn. 
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tava, vaan tuntuu horjuvalta ja hapuilevalta. 
Tarkemmin katsoen tosin myönnän, että se, 
joka vain seuraa niitä monenkirjavia tunnelma- 
pätkiä, joita »Toimittajalta» otsikon alla julkai- 
sen, hän helpostikin johtuu semmoiseen johto- 
päätökseen, johon ikävä kyllä herra Räsänen 
on saanut aihetta. Sillä olkoon kerta kaikkiaan 
sanottu: »Toimittajalta» otsikon alla olen kirjot- 
tanut kaikenlaisia päähänpistojani ja mietel- 
miäni, mutten suinkaan aina »profetallisia» lau- 
suntoja. Olen elänyt siinä naiivissa uskossa, 
että noilla pätkilläni olen Tietäjän lukijoiden 
jotakin tarvetta tyydyttänyt. Tietysti lakkaisin 
heti niitä kirjottamatta, jos epäilisin, ettei niistä 
ole mielen virkistystä kellekään. Olisin sen- 
tähden kiitollinen, jos Tietäjän lukijoista jotkut 
kirj ottaisivat minulle ja sanoisivat suoraan, onko 
tarpeellista jatkaa »Toimittajan» pätkiä ollen- 
kaan.1) 

Mitä nyt poliittiseen kantaani tulee, niin — 
vaikka edellytänkin, että useat lukijat sen tun- 
tevat — tahdon lyhyesti sanoa seuraavaa. 

Vain yksi lausuntoni on ollut profetallista 
laatua, se, että S u o m e n  k a n s a  oli kut- 
s u t t u  v a i k u t t a m a a n  m a a i l m a n  his- 
t o r i a n  k u l k u u n  a s e e t t o m u u d e l -  
laan. Siihen Suomen kansa ei kyennyt, se 
tarttui miekkaan ja nyt se ei enää ole henkisesti 
johtavassa asemassa, vaan kulkee toisten kanso- 
jen rinnalla, yhtä neuvottomana, yhtä hapuile- 
vana kuin nekin. Kaikki nyt lasten lailla hapui- 
levat sitä ihannetta, sitä päämäärää kohti, joka 
on aseettomuus. 

Tämä on minun poliittinen kantani. Maail- 
maan ei tule onnea, ei rauhaa, ei veljeyttä, ei 
yleistä hyvinvointia, ennenkuin kansat lakkaa- 
vat käyttämästä murha-aseita toisiaan vastaan. 
Jos kutsumme aseiden käyttöä militarismiksi, 
olen siis antimilitaristi. Luulin ennen, että aseet- 
tomuuden nimenä oli sosialismi — siinä petyin. 
Luulin myös ennen, että aseettomuuden nimenä 
oli Teosofinen Seura — siinäkin petyin. 

Katselen maailman politiikkaa henkimaail- 
man, s.o. aseettomuuden aatteen kannalta. Jos 
taivasten valtakunnan aseettomuus toteutettai- 
siin fyysillisessä maailmassa, olisi ihmisten 
yhteiselämän luonnollinen muoto niin sanottu 
tasavalta. Jos taas aseettomuutta ei toteuteta, 
on yhdentekevä, minkälainen muoto on ihmis- 
ten valtiollisella elämällä. Tässä suhteessa olen 
siis todella puolueeton. Kuten kesällä kirjotin 
»Työn valtaan», olen yhtä lojaalinen kansalai- 
nen tasavallassa kuin kuningaskunnassa. Nuo 
ovat minulle toisarvoisia asioita, k u n n e s  
toden teolla ryhdymme toteuttamaan veljeyden, 
s.o. aseettomuuden ihannetta maan päällä. 

Kirjottaessani lokakuun Tietäjässä pari sanaa 
kuningaskunnan puolesta 2) tahdoin sillä ikään- 
kuin vaikuttaa rauhottavasti: »ottakaamme nyt 
ilolla kuningaskunta vastaan, jos se kerran on 
tuleva. Miksi emme kerrankin voisi olla yksi- 
mielisiä? Pitääkö meidän aina riidellä?» Sillä 
kuten äsken Tietäjässä kirjotin: pääasia Kansal- 
 

 1)   [*ks »Pätkät»] 
2) [*ks Suomi 1918:162—163 ja aseet 1918:163 

—165] 

lishaltiamme kannalta on nyt, että saavutamme 
yksimielisyyden. 

Jos taas maailman tapahtumat vaativat, että 
muodostamme tasavallan, miksi emme sitä 
muodostaisi? En suinkaan minä aio asettua sitä 
vastaan. Kuningashommassamme onkin ollut 
heikko kohta, josta jo kesällä mainitsin: emme 
antaneet kansan äänestää. 

Politiikassa esiintyy mielestäni liian usein 
intoilua ja kiihkoilua. Päästetään intohimot 
valloille alalla, jossa ei saisi käyttää muuta kuin 
puolueettominta älyä ja ihmisystävällisintä vii- 
sautta. Kaikki muodot ovat kuitenkin hetkelli- 
siä ja ohimeneviä. Ihanne yksin pysyy — kun- 
nes se saavutetaan. 

Mutta saavutetaanko se koskaan? P. E. 1918: 
222—224, 

Mutta politiikassa on monta mutkaa ja maa- 
ilman elämässä niinikään, ks rauha 1919:5, 

Teosofinen Seura on pidettävä ulkopuolella 
kaikkea politiikkaa ja ks P. E. VII 1919:163, 

Otatteko ollenkaan osaa politiikkaan? ks 
yhteiskunta    1919:228—230, 

samalla kun Seuran oli pysyttävä ulkopuolella 
kaikkea politiikkaa, oli yksityisillä ks yhteis- 
kunta    1919:257—260, 

Mitähän teosofi-veljeni arvelisivat, jos jonakin 
kauniina päivänä kuulisivat, että P. E:stä on 
tullut poliitikko, että hän on ryhtynyt käytän- 
nöllisesti ajamaan perille jotain yhteis- 
kunnallista tai suurpoliittista uudistusohjelmaa? 
Ajattelisivatkohan monet: »sissoo, nyt on 
P. E:kin poikennut periaatteistaan!» Vaikka en 
vielä tunne pienintäkään halua sekaantua 
»käytännöllisellä» tavalla »päivän polttaviin 
kysymyksiin», tahdon kuitenkin siltä varalta, 
että semmoinen askel joskus olisi välttämätön, 
edeltäkäsin jo sanoa, ettei siinä mielestäni sil- 
loin tulisi näkyviin mikään poikkeaminen peri- 
aatteista. 

Minkätähden periaatteeni järkähtämättä olisi 
pysyä loitolla politiikasta? Ei mikään inhimil- 
linen saa olla vieras minulle enemmän kuin toi- 
sillekaan. Ja onhan poliittinen toiminta tärkeim- 
piä inhimillisiä tehtäviä! Periaatteeni on vain se, 
että siihen toimintaan ei pidä antautua ilman 
sisäistä kutsumusta, ilman tarvittavia kykyjä, 
ilman elämänkokemuksia, ilman syvempää vii- 
sautta. Personallinen vastenmielisyyteni poliit- 
tista toimintaa kohtaa riippuu m.m. siitäkin, 
että näen ihmisten siihen antautuvan, joilla ei 
ole siihen jumalallista kutsumusta. Harvoin 
esim. peräti nuorella ihmisellä on poliittisen 
toiminnan edellytyksiä. Mistä hän olisi kykynsä, 
kokemuksensa ja elämänviisautensa hankkinut, 
ellei hän ole alallaan nero, joka on tuonut 
mukanaan muistot ja kokemukset edellisestä 
elämästä? Useimmat nuoret ovat kokematto- 
mia ja kypsymättömiä. Heidän tehtävänsä on 
vielä ottaa oppia, nöyrtyä, totella — eikä hal- 
lita, määrätä ja järjestää. 

Sentähden olisi mielestäni luonnollista, että 
vasta todella kokeneet ja iäkkäät ihmiset saisi- 
vat päättää yhteiskunnallisista ja valtiollisista 
asioista. Eivätkä kuitenkaan kaikki ihmiset 
vain ikänsä puolesta ja nojalla! Ikä voi tehdä 
ihmiset jäykiksi, vanhoillisiksi, tahdonheikoiksi
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älyltään. Vaan ne ihmiset, jotka ikänsä ohella 
ovat säilyttäneet sielunsa nuoruuden ja jousta- 
vuuden, — he kelpaavat poliitikoiksi. He ovat 
todistaneet, että osaavat hallita, sillä he ovat 
itsensä hallinneet. Heidän nuorekas sielunsa on 
takeena siitä, että he tahtovat hyvää, että he 
tahtovat parannuksia ja uudistuksia eivätkä 
asetu vastustamaan kauas tähtääviä yhteis- 
kunnallisia ohjelmia, mutta samalla heidän 
ikänsä ja kokemuksensa takaavat, että he 
todella viisaalla, oikeudenmukaisella ja inhimil- 
lisellä tavalla ryhtyvät ohjelmia toteuttamaan ja 
täytäntöön panemaan. 

Siis: jos saan elää niin kauan, että minullakin 
kokemusta^ ikää ja viisautta karttuu, niin asetan 
itseni ehkä kandidaatiksi poliittisen elämän 
suurempiin mysterioihin! Sitä odottaen olen 
mieluummin kömpelö haaveilija kuin ahdas- 
mielinen puolue ihminen tai verinen terroristi. 
1919:260—261, 

Mitä Teosofiseen Seuraan tulee, on alusta 
saakka pidetty suotavana, että Seura pysyy 
ulkopuolella kaikkea politiikkaa eikä sekaannu 
riitoihin ja kamppailuihin tämän maailman 
hyvyyksistä,    ks veljeys    1819:288, 

Eihän tämä ollut mikään poliittinen ohjelma, 
joka umpimähkään kelpasi kansoille ja yksi- 
löille!   ks marttyyrit   1920:4—6, 

hänen [*A. B:n] oma varsinainen työalansa on 
politiikka — — — Olen kuitenkin mielestäni 
kerta kerralta painostanut, että Kristuksen seu- 
raaminen ei ole mikään poliittinen ohjelma, 
vaan ks sota   1920:197—199, 

sekoittamatta teosofista työtä ja liikettä suo- 
ranaiseen politiikkaan,   ks R-R    1920:339—348, 

Henkinen liike semmoinen kuin teosofinen 
liike monine haarautumineen on mielestäni 
pidettävä ulkopuolella kaikkea käytännöllistä 
politiikkaa siitä yksinkertaisesta syystä, että se 
ei ensi kädessä tähtää olojen parantamiseen, 
vaan inhimillisten näkökantojen muuttamiseen, 
ihmisten valistamiseen ja kasvattamiseen. ks 
R-R   1920:347—348, 371, 

Vai sekö, että mielestäni Teosofisen Seuran ja 
yleensä teosofisen liikkeen tulee puhtaasti hen- 
kisenä liikkeenä pysyä ulkopuolella kaikkea 
politiikkaa? Päiväpolitiikka on niin hetkellistä 
ja haihtuvaa laatua, että ikuisia arvoja etsivät 
ja kaipaavat ihmiset huoletta saattavat pysy- 
tellä siitä loitolla. Jos eivät sitä tee, vaan jos 
päinvastoin teosofeina harrastavat jotain mää- 
rättyä puoluepolitiikkaa, voivat helposti joutua 
odottamattoman vaikeihin ja ristiriitaisiin tilan- 
teihin. Ja mikä pahinta: he vetävät mukaansa 
toisia seuransa jäseniä näiden tietämättä ja 
pahaa aavistamatta,   ks salatiede    1921:324, 

Mutta ajallinen politiikka palvelee aina tietä- 
mättään jopa tahtomattaankin, henkisen totuu- 
den uskontoa,   ks R-R   1921:578—580, 

Nämä varjon veljet kulkevat ympäri kuin 
sudet lammasten vaatteissa, houkutellen yksi- 
löitä ja kansoja suurisuuntaisilla poliittisilla 
unelmilla, joiden todellisena pohjana ovat vihat 
ja vainot, sodat ja nälänhädät. ks Kristus ja 
teos. liike    1922:39—40, 

Heidän valtansa on suuri sillä ihmishengen 
toiminta-alalla, jota nimitetään politiikaksi, ks 
Valon ja varjon veljet   1922:105, 112, 

teitä sen takia on suojeltava kaikesta poli- 
tiikasta.    1922:153, 

Ihmisen henki on liian kallis, jotta sitä saisi 
uhrata poliittisia tai aineellisia arvoja varten; 
ainakin on toisten ihmisten henki, ks sota 1922: 
163—165, 179, 

»Politiikka on henkisten liikkeiden kuolema», 
ajatteli ja sanoi madame Blavatsky.    1922:236, 

Sanoipa kerran H. P. B. — — —: »Teosofinen 
Seura ei välitä politiikasta ks yhteiskunta 1922: 
291—292, 

lakkasin uskomasta nykyään elävien kansojen 
hyvään tahtoon ja heidän poliittiseen kykyynsä. 
— — — Pyydän lukijoiltani anteeksi, että tein 
tuommoisen syrjähypyn suurpolitiikkaan Olen 
politiikasta pysynyt loitolla vuosikausia ajatuk- 
sissanikin,    ks sota    1924:3—4, 

kaksi miestä, jotka ovat piirtäneet nimensä 
syvälle aikamme poliittisen historian muisti- 
tauluun: Wilson ja Lenin, ks haaveilija 1924: 
47—49, 

Hän [*Gandhi] on niitä harvoja poliittisia 
toimihenkilöitä, jotka järkähtämättä koettavat 
kulkea Mestarien jälkiä, joiden poliittinen 
ohjelma kieltää kaiken väkivallan ja ks Gandhi 
1924:49—50, 

Missä on se nerokas ja voimakas politikoitsija, 
joka osaa avata ihmisten silmät ja saada naura- 
jat puolelleen? ks sota    1924:51, 

Neljä esitelmää omistettiin politiikalle Mesta- 
rein kannalta katsoen, mikäli sitä heidän omista 
sanoistaan tunnemme, ja samalla Indian nykyi- 
selle kansallissankarille mahaatma Gandhille, 
joka läpi elämänsä on politiikassa noudattanut 
sitä menetelmää ja ohjelmaa, joka enimmin 
lähenee Mestarein menetelmää ja ohjelmaa.1) 
ks P. E. VIII 1924:77, 

Ruusu-Ristin toimitus ei sekaannu politiik- 
kaan,    ks aseet    1924:81—82, 

Päivä-politiikkaan en missään tapauksessa ole 
tahtonut sekaantua,    ks armeija    1924:285—286, 

Ruusu-Risti ei sekaannu päiväpolitiikkaan. 
1924:359, 

Minun [*A. B:n] työni politiikan alalla on ohi, 
enkä koskaan ryhdy siihen uudestaan ks A. B. 
1925:230—232, 

[*Ote H. P. B:n kirjeestä], joka puhuu 
jesuiitoista ja niiden yhteydessä politiikan y.m. 
kanssa,   ks H. P. B. 1925:289—298, 

Tämän johdosta muistuu mieleen, kuinka 
poliittisessa maailmassa aina juhlallisesti vakuu- 
tetaan peruslakien pyhyyttä, silloin kun aiotaan 
niitä rikkoa,    ks maailmanuskonto   1926:208, 

haaveena, johon reaalipoliitikot eivät kiinnitä 
huomiota,    ks document    1926:250, 

Ruusu-Ristissä meillä ei ole ulkonaista poliit- 
tista ohjelmaa, koska noudatamme teosofisen 
liikkeen alkuperäistä traditsionia, jonka mukaan 
T. S. pysyy loitolla päiväpolitiikasta. Tätä nyt 
ei ole käsitettävä niin, että virallisista ja muo- 
dollisista    syistä    tukahuttaisimme   itsessämme 
 

 1) [*julk. kirjassa »Jos Mestareita seurai- 
simme ...»] 
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poliittisia halujamme ja taipumuksiamme, vaan 
niin, että teosofinen elämänymmärryksemme on 
vapauttanut meidät — ainakin seurana — 
halusta sekaantua politiikkaan ja puolue- 
elämään. 

Ettekö sitten ollenkaan välitä maailman 
menosta? kysynee moni. — Oletteko kasva- 
neet niin kylmiksi ja sydämettömiksi, etteivät 
esim. yhteiskunnalliset epäkohdat teihin ollen- 
kaan koske? 

— Uskon päinvastoin, vastaan tähän, — että 
yksilöinä mielenkiinnolla seuraamme maailman 
tapahtumia. 

— Nostamatta itse sormeakaan toiseen tai toi- 
seen suuntaan? 

— Ehkemme usko niin suuria omista sormis- 
tamme. 

— Eikö jokaisen ihmisen velvollisuus — riip- 
pumatta hänen uskostaan ja uskontunnustuk- 
sestaan — ole tehdä voitavansa olojen paranta- 
miseksi ja onnen luomiseksi maan päälle? 

— Epäilemättä. 
— No mutta siihen poliittinen työ ja toiminta 

juuri tähtää! 
— Kauniisti sanottu. Ja jos pidämme kiinni 

tästä teidän määritelmästänne, silloin minä 
hämmästytän teitä seuraavalla sanalla: sekä 
yksilöinä että Ruusu-Risti-seurana harrastamme 
juuri sitä politiikkaa; emme ole muuta kuin 
poliitikkoja, koko työohjelmamme on läpeensä 
poliittinen, sillä meidän harras pyrkimyksemme 
on luoda onnea maan päälle. 

— Nyt en ymmärrä teitä. Politiikka on toi- 
mintaa ja työtä, osanottoa julkiseen elämään, ja 
tehän ette, luvalla sanoen, tee mitään. 

—- Sangen imartelevaa. Luulette meidän siis 
laiskottelevan? 

— Tietysti lueskelette, juttelette, tuumailette, 
mutta todellinen elämä on tekoa. 

— Ja meidän elämässämme ei siis näy mitään 
hedelmiä tutkimuksistamme ja tuumailuis- 
tamme? 

— En sitä väitä. Olenhan sekä kuullut että 
nähnyt, että te olette hyväluontoisia, auttavaisia 
ja luotettavia ihmisiä. Mutta tämä on teidän 
yksityiselämäänne ja kysymys on nyt julkisesta 
poliittisesta elämästä. 

— Yksistäänkö julkisessa elämässä voidaan 
siis työskennellä ihmiskunnan onnen puolesta? 
Myönsitte äsken, että poliittinen toiminta tar- 
koittaa onnen luomista maan päälle. Minäpä 
kysyn: kenen onnen? Eikö ihmisten, elävien 
ihmisten?    Ja ihmiset ovat yksilöitä! 

— Aivan oikein, mutta ihmiskunnan pysyvä 
onni ei ole sama kuin kuolevaisten yksilöiden. 
Minun onneni haihtuu pian, mutta kaikkien 
ihmisten yhteinen onni, joka riippuu hyvistä ja 
suotuisista oloista ja elämänehdoista maan 
päällä, — se on pysyvä läpi aikojen ja takaa 
onnen vielä syntymättömille sukupolville. 

— Vaikkapa niinkin: en väitä vastaan. Mutta 
jos kerran on kysymys niin ylevästä ja ihan- 
teellisesta tarkoituksesta kuin kaikkien ihmisten 
onnesta, on varmasti yhtä tärkeä kysymys se, 
millä keinoin tuo onni on saavutettavissa? 

— Tietysti,    eikä   sitä    saavuteta tuumailulla

vaan    toiminnalla,    toisin    sanoen    poliittisella 
työllä! 
— Pitäkäämme kiinni määritelmästä, jonka 

itse annoitte: politiikka on työtä — voimme 
lisätä: tietoista työtä — ihmiskunnan onnen 
puolesta. Emme kiinnitä huomiota siihen, että 
puolue-elämä tai jonkun suurvallan maailman- 
politiikka usein tähtää kaikkeen muuhun kuin 
ihmiskunnan onneen (jonka seikan takia itse 
sanalla politiikka on vastenmielinen kaiku 
monen ajattelevan ihmisystävän korvissa), — 
vaan pidämme kiinni siitä, että politiikka itses- 
sään on jalointa työtä, mitä olla voi. Nyt tekee 
mieleni huomauttaa, että poliittista toimintaa on, 
kuten tiedätte, kahta lajia: n.s. reaalipolitiikkaa 
ja n.s. aatteellista politiikkaa. Edellinen raken- 
taa onnea tosiolojen pohjalle, jälkimmäinen 
koettaa ajaa läpi jotakin aatetta. Ottakaamme 
konkreettinen esimerkki. Ennen maailman- 
sotaa tehtiin Suomessa paljon työtä raittiuden 
puolesta; oli yhdistyksiä ja seuroja, oli puhujia 
ja opettajia, oli yleinen mielipide; tämä oli 
reaalipolitiikkaa. Nyt on meillä kieltolaki, jota 
lain voimalla koetetaan toteuttaa; tämä on aate- 
politiikkaa. Missä on näiden kahden 
poliittisten toimintain ero? Eikö se ole keinoissa? 
Molemmat tähtäävät samaan päämäärään: kan- 
san raitistuttamiseen; ja taustassa on vakaumus, 
että raitis kansa on onnellinen kansa. Ei ole 
eroa päämäärässä, vaan keinoissa. 

—Totta kyllä, mutta mitä sanoillanne ajatte 
takaa? 

— Sitä, että politiikka käytännössä kärjistyy 
keinoihin. Te väititte, että me emme Ruusu- 
Ristissä harrasta politiikkaa, minä taas sanoin, 
että koko työmme on politiikkaa. Siihen te 
vastasitte, että me emme tee mitään poliittista 
työtä, ja minä taas puolestani sanoisin: entä jos 
kaikki riippuu siitä, että meillä on erilaiset kei- 
not. Mahdollisesti meillä myös on hieman poik- 
keavia käsityksiä ihmiskunnan onnesta. Uskon 
kuitenkin, että tämä ero on pienempi, — niin, 
ehkei sitä ole olemassakaan. Sillä kaikki myön- 
tänevät, että ihmiskunnan lopulliseen onneen 
kuuluu, että ihmiset elävät veljinä keskenään, 
että sodat kansojen kesken ovat loppuneet, että 
väkivallan töitä ei enää tehdä, vaan että sivis- 
tys on yleinen ja pahan voima on murrettu 
j.n.e.    Eikö niin? 

— Niin minäkin arvelen, vaikka onhan intoili- 
joita, jotka väittävät esim., että sota on kulttuu- 
rille välttämätön. Me joka tapauksessa olemme 
yhtä mieltä kaukaisesta päämäärästä, vaikka 
tosioloihin perustuva poliittinen toiminta ei 
suorastaan saata siihen tähdätä. On monta 
»etappia» tiellä. Monet lähemmät päämäärät on 
saavutettava, ennenkuin voi antautua työhön 
yksinomaan lopullisen ihanteen puolesta. Tässä 
tapauksessa on luonnollista olla reaalipoliitikko. 

— Ja hyväkin, kunhan ei kadota silmistään 
ihannetta. Meistä onkin olemassa kolmas poliit- 
tinen toimintamuoto: aatepolitiikka, joka perus- 
tuu tosioloihin. 

— Sepä kiinnostavaa. Ja semmoistako poliit- 
tista työtä te Ruusu-Ristissä teette? 

— Semmoista. 
—Mutta missä se näkyy? 
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— Näkyköön tai olkoon näkymättä. Työmme 
ei ole näyttämötyötä. Se ei kaipaa maailman 
aploodeja. 

— Ja sentähden maailma luonnollisesti 
kysyy: onko sitä olemassakaan? Kun näin 
paljon olette minulle kertonut, täytyy teidän 
jatkaa.    Vai onko politiikkanne salaista . . .? 
— Ja maanalaista, tahdotte sanoa? Ei, siinä 

ei ole mitään salaista. Kerron teille varsin mie- 
lelläni, mikä on meidän poliittinen toimin- 
tamme. Sen voi lausua parilla sanalla: koe- 
tamme luoda uusia ihmisiä — henkisesti uusia. 

— Uusia ihmisiä? 
— Niin, nähkääs, ihmiset ovat aikansa lapsia 

ja olojensa kaltaisia, mutta olot ovat myös 
ihmisten mukaisia. Senpätähden ei olisi kehi- 
tystä ollenkaan, ellei ihmisten kesken aina 
olisi tyytymättömiä edelläkävijöitä, jotka vaati- 
vat olojen muutoksia; kun nämä saavat jotakin 
aikaan, seuraavat joukot perässä, kasvaen taas 
uusien olosuhteiden rinnalla.    Onko niin? 

— On epäilemättä. 
— No niin, me pidämme silmällä ihmiskunnan 

lopullista onnea, kaikkien ihmisten veljeyttä, ja 
koetamme kasvattaa niitä ihmisiä, jotka hen- 
gessään kaipaavat tätä veljeyden onnea. Meillä 
on aatepolitiikkamme.mutta emme tahdo sitä 
minkäänlaisilla pakkokeinoilla edes yrittää 
toteuttaa. Emme semmoisiin ollenkaan usko. 
Olemme toteuttamistyössämme täydellisesti 
realipoliitikoita. Edellytykset on ensin luotava, 
ennenkuin tuloksia toivotaan. Ja edellytyksistä 
ensimmäinen on valiojoukko uusia ihmisiä. He 
voivat sitten kasvattaa yleistä mielipidettä ja 
viedä asiaa askel askeleelta eteenpäin. 

— Mutta eivätkö yksilöt ehdi kuolla, ennen- 
kuin saatte tuommoisen valiojoukon kasvate- 
tuksi? Eivät ihmiset käden käänteessä muutu. 
Opettajatkin ehtivät kuolla pois, ennenkuin 
uudet ihmiset valmistuvat! 

—• Sepä se- Ja siinäpä onkin meidän salai- 
suutemme. 

— Ahaa, siis kuitenkin jotakin salaista, josta 
ei sovi puhua! 

—Ei ollenkaan, siitä päinvastoin yhtä mittaa 
puhumme. Salaisuutemme on perin julkinen. 
Se on yksinkertaisesti tämä: me emme usko 
kuolemaan. 

— Te ette usko kuolemaan? Uskotte siis ian- 
kaikkiseen elämään. Mutta sitähän miltei 
kaikki ihmiset uskovat. Mitä tekemistä sillä on 
poliittisen toiminnan kanssa? 

— Odotin kysymystänne. Yleinen mielipide 
on todella sillä kannalla, että kuolemanjälkei- 
nen elämä on uskon asia ja että politiikka kuu- 
luu yksinomaan tähän elämään. Meidän kan- 
tamme on toinen. Me uskomme jälleensynty- 
miseen. Uskomme, että ihminen palaa maan 
päälle yhä uudestaan ja uudestaan. Uusi ruu- 
mistus on vanhojen jatkoa. Mikään työ tai 
ponnistus ei mene hukkaan. Korkealle tähtäävä 
poliittinen, työ ei pysähdy kuolemaan. Kuolema 
ei voi sille mitään. Epäitsekäs työ ihmiskunnan 
hyväksi voittaa kuoleman. Sen sijaan, että 
»usko» on pyhäpäivän asia, toispuoleinen har- 
rastus, pilventakaisten tavoittelua useimpien 
ihmisten mielestä, otamme    sen    jokapäiväisen 
 

elämän käyttöön ja teemme työtä sub spe- 
cie a e t e r n i t a t i s .  Kasvattaessamme uusia 
ihmisiä — ehkä paremmin sanoen: kasvattaes- 
samme itseämme uusiksi ihmisiksi — emme 
pelkää kuolemaa. Työmme jatkuu kuoleman 
jälkeen ja syntyessämme uudestaan maan 
päälle. Valiojoukko luodaan hitaasti, mutta 
varmasti. 

— Kylläpä te olette omituisia ihmisiä ja omi- 
tuisia poliitikoita. En ole mokomaa kuullut. 
Teidän ohjelmanne on haaveilijani ohjelma. 

— Haaveilijani.. . taikka kukaties kaikista 
käytännöllisimpien ihmisten. Mikä usko se on, 
joka ei elämässä muutu tiedoksi? Jos elämme 
kuoleman jälkeen, täytyy meidän nyt jo olla 
henkiolentoja. Jos ikuinen elämä on olemassa, 
täytyy sen nyt jo olla meissä. Miksikä emme 
rakentaisi elämäämme nyt jo sille perustalle? 
Miksikä emme nyt jo eläisi henkiolentojen 
tapaan? Henkiolentona eläminen ei tarkota 
pikkumaista itsensä kiduttamista, vaikka 
semmoinenkin, s.o. kieltäytyminen erinäissä 
suhteissa, joskus kuuluu henki-elämään, vaan 
henkiolentona eläminen on uudessa asen- 
teessa elämään nähden, laajemmissa näkö- 
aloissa, suuremmassa kestävyydessä ja kärsi- 
miskyvyssä, sanalla sanoen: korkeimman ihan- 
teen puolesta eläminen elämänsä koko työssä ja 
toimessa. 

— Eivätkö kaikki tosi uskovaiset niin elä? 
— Saattavat kylläkin moraalisesti katsoen. 

Mutta uusi älykkyys on siinä, että olemme tie- 
toisia elämän ikuisesta ohjelmasta, »Jumalan 
suunnitelmasta»,  kuten usein sanotaan. 

— Ah niin, kertokaapa jotain tästä ohjelmas- 
tanne ... ja myös työtavoistanne! 

— Toisten ehkä. 
1929:49—53, 

— Lupasitte puhua jotakin poliittisesta ohjel- 
mastanne ja keinoistanne sen toteuttamiseksi. 
Ellen viime kerralla käsittänyt teitä väärin, on 
Ruusu-Ristin n.s. poliittinen ohjelma hyvin kau- 
kainen ja hyvin kauas tähtäävä? 

— Olette oikeassa. Meidän »poliittinen» 
ohjelmamme on sama kuin elämän oma ohjelma 
eli »Jumalan suunnitelma», joksi sitä usein 
nimitetään ja josta tavalla tai toisella puhutaan 
kaikissa uskonnoissa. Tämä elämän ohjelma 
eli lopullinen päämäärä on se Jumalan valta- 
kunta, jossa kuninkaana hallitsee Jumala ihmis- 
ten omissatunnoissa, jossa ihmiset elävät veljinä 
maan päällä, kun miekat on taottu auroiksi eikä 
väkivaltaa enää tehdä yhdellekään olennolle; 
lammas lepää suden suojelemana ja lapsi leikkii 
leijonan kanssa; vääryyttä ei harjoiteta, vaan 
kaikki rakastavat ja auttavat toisiaan. Tämä 
tietäjien ja profeettain antama tulevaisuuden 
kuvaus tuntuu vielä meistä nykyajan ihmisistä 
melkein yhtä naiivilta kuin saavuttamattomalta. 
Saavuttamaton tuo tulevaisuus ei ole, koska se 
on luonnon oma suunnitelma. Jumalan tarkoi- 
tukset kyllä toteutuvat, vaikka, kuten sanotaan, 
hänen myllynsä jauhavat hitaasti. Naiivi tuo 
tulevaisuus ei liioin ole, sillä profeetan katse ei 
ole kiintynyt kuin muutamiin ulkonaisiin seik- 
koihin, jotka niin räikeästi erosivat hänen 
aikansa olosuhteista.      Hän ei ole puhunut    —
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ehkei ole kyennyt puhumaan — kaikesta siitä 
kulttuurielämästä ja kaikesta siitä järjenkehi- 
tj’ksestä, joka on tuon tulevaisuuden sekä edel- 
lytyksenä että sisältönä. Naiivi se aika ei ole, 
vaan ylevän henkevä ja älykäs. »Lapsellinen» 
se on vain siinä mielessä kuin Jeesus käyttää 
lapsi-sanaa: sen ajan ihmiset ovat kaikki 
»lasten kaltaisia», koska he eivät muuten kuu- 
luisi Jumalan valtakuntaan. Pieni esimerkki: 
maailmansodan loppuaikoina taistelevat kansat 
ikävöivät rauhaa; ei rauha silloin heidän mie- 
lestään ollut naiivi eikä kulttuuria vastustava; 
pikemmin se oli heidän silmissään ainoa järkevä 
ja inhimillinen elämänlaatu maan päällä. Jollei- 
vät yksilöt ja kansat yhä olisi niin epävakaita, 
horjuvia ja pintapuolisia, saattaisi uskoa ja 
toivoa, että heidän järkeensä vähitellen mah- 
tuisi käsitys sodan ja hävityksen naiivisuudesta 
ja kulttuuria vastustavasta luonteesta. Niinkuin 
nyt on, uskallamme vain toivoa, että yksilö toi- 
sensa perästä saa silmänsä auki — joukkojen 
vielä  kulkiessa  kiihkoilijani  vanavedessä. 

— Ihanne on kaukainen ja korkea. Epäile- 
mättä kestää, ennenkuin ihmiskunta sen saavut- 
taa. Miten siis teette työtä semmoisen ohjel- 
man toteuttamiseksi? 

— On kaksi keinoa: eksoteerinen ja esoteeri- 
nen eli ulkonainen ja sisäinen. Eksoteerinen on 
yleistä valistustyötä, esoteerinen semmoisen 
valiojoukon kasvattamista, josta viimein oli 
puhe. Edelliseen kuuluu oikean elämänymmär- 
ryksen levittäminen. Tätä oikeaa elämänymmär- 
rystä nimitämme teosofiaksi, välistä kiinteäm- 
min Ruusu-Ristin teosofiaksi eli kristosofiaksi. 
Se on »oikea», sentähden että se on kaikkien 
uskontojen ydin; kaikki viisaat, kaikki suuret 
tietäjät ja profeetat, kaikki ihmiskunnan vapah- 
tajat ovat sitä opettaneet; kirkkaimpana ja sel- 
vimpänä Gautama Buddha ja Jeesus Kristus. 
Voimme lisätä: tuon elämänymmärryksen 
huippu on saavutettu Jeesuksen Kristuksen 
persoonassa ja opissa. Teosofia ei täten ole 
mitään »itämaalaista tuontitavaraa», vaan oman 
länsimaalaisen kristinuskomme todellinen ydin 
ja sisältö. Ken Kristusta seuraa, hän on 
samalla teosofi. Sitä vastoin ei ole teosofi 
enemmän kuin kristittykään se, joka Kristuksen 
oppia vastustaa, nimittäköön hän itseään millä 
nimellä tahansa. 

— Entä Kristuksen oppi? 
—Tarvitseeko kysyä? Se on rakkauden 

oppia, kuten kaikki hyvin tietävät. Jeesuksen 
persoona uhkui inhimillistä, jumalallista rak- 
kautta. Ei yksikään »kristitty» ole tästä epätie- 
toinen. Ihmiset vain arvelevat, että kukaan ei 
osaa olla ja rakastaa niinkuin Kristus. Totta 
kyllä, sillä Kristus-aste on suuren ja pitkän 
elämänkokemuksen tulos, mutta me kristityt 
emme edes yritä kehittyä rakkaudessa, koska 
emme tunne Jeesuksen antamia erikoisneuvoja 
rakkauden kehittämiseksi. 

— Onko Jeesus antanut erikoisneuvoja? 
— Tottakai. Ei hän muuten olisi ollut ihmis- 

ten opettaja. 
— Entä nämä neuvot? 
— Ne ovat hänen viisi käskyänsä, jotka luem- 

me Vuorisaarnassa: älä suutu, älä ole epäpuhdas 
 

ajatuksissakaan, älä vanno (äläkä valehtele), 
älä vastusta pahaa, älä vihaa vieraita kansoja. 
Ne ovat Matteuksen evankeliumin viidennessä 
luvussa, ja jos ette ensi lukemalta niitä huo- 
maa, käyttäkää apunanne esim. minun »Vuori- 
saarna» käännöstäni. Niihin ja rakkauden 
yleiskäskyyn sisältyy se oikea elämänymmärrys, 
jota meidän pyrkimyksemme on levittää — 
levittää ja opettaa siinä toivossa, että kristilli- 
set kirkot sen omaksuvat ja että sitä ruvetaan 
lapsille kouluissa opettamaan. Se on eksotee- 
rista työtä ohjelman toteuttamiseksi ja se tapah- 
tuu puhutun ja kirjoitetun sanan välityksellä 
ennen kaikkea. 

— Eikö elävän elämän ja esimerkin avulla? 
— Tietysti, vaikka meiltä ihmisiltä ei siinä 

suhteessa sovi liikaa vaatia. Me lankeamme ja 
erehdymme, mutta totuus pysyy. Senpätähden 
meillä onkin esoteerinen työmme, itsekasvatus, 
jonka avulla koetamme luoda valiojoukon yksi- 
löitä, jotka todella kaipaavat jumalallista 
vanhurskautta . . . 

— Ah niin . . . 
— Ja jotka kuolemien ja syntämäin kautta 

lopulta kasvavat täydellisiksi. Jos siis eksotee- 
rinen työ on aatteiden levittämistä, on esoteeri- 
nen niiden toteuttamista — hiljaisuudessa, vaati- 
mattomuudessa. Niin ollen ei siitä sovi sen 
enempää puhua ... Kaikki inhimillinen on epä- 
täydellistä. 

1929:93—95, 
En ole koskaan ollut innostunut päiväpoli- 
tiikkaan, en sanomalehdistä koskaan seuraa en 
suuria enkä pieniä poliittisia tapahtumia, ja 
vaikka — — — Mieltäni on tympäissyt sisäpoli- 
tiikassa se, että - ja ulkopolitiikassa se, 
että — — — jota vastoin politiikka    sinään on 
silmissäni väikkynyt inhimillisen työskentelyn 
mitä korkeimpana ja pyhimpänä alana, josta 
— — — Päiväpolitiikka on sentähden aina vai- 
kuttanut minuun jonkinlaisena laillisena 
prostitutsionina. Tällä arvostelullani en. ole 
mielessäni tarkoittanut politikoitsijoita, joiden 
personalliset vaikuttimet ovat saattaneet olla 
kuinka yleviä tahansa, vaan itse järjestelmää ja 
sen suvaitsemia ohjelmia, ks Europa 1929: 
229—233, 

Läheisempänä »poliittisena» päämääränä 
uskon Europan Yhdysvaltoihin, jotka — — — 
Reaalipoliitikkona uskon ainoastaan valistus- 
työhön ja — — — Reaalipoliitikkona teen myös 
aina — vaistomaisesti — eroa aatteen ja ihmis- 
ten välillä,    ks armeija    1930:49—52, 

En sekaannu päiväpolitiikkaan, mutta — — — 
— Korkeammat voimat on Suomen politiikankin 
takana. Ei ole hätää, ks Lapualaisliike 1930: 
226—227, 
polittinen vanki, joka ks ryöväri    1931:67, 
järjenkin    ääni   alkaa    kuulua   valtakuntain 
politiikassa   ks rauha 1931:210, 
vapaamuurarit     ovat      salaisena     järjestönä 
sekaantuneet politiikkaan ks vpm 1932:37—38. 
P o l k u  k s  m y ö s  K a i t a  t i e ;  m y ö s  T i e 
Mutta oi, kuinka jyrkkä ja jylhä hänen ylös- 
päinen polkunsa on! ks teosofia 1926:6—10, 

Jokaisella on oma polkunsa, mutta rakkaus 
yhdistää ne yhdeksi Tieksi,   ks Tie 1929:366. 
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Polttava 
Kas siinä henkisesti katsoen ajan polttavin 

kysymys, ks opettaja 1909:109, 
Se on nykyajan polttavimpia yhteiskunnalli- 

sia kysymyksiä ks maanomistus 1910:50—52, 
Hän [*P. E.] tunnusti koti-ikävänsä poltta- 

vuuden; hän ei ollut malttanut jäädä sinne, 
missä oli ollut [*Amerikassa] vaikka häntä oli 
pyydetty, ja vaikka hänellä oli ollut siihen tilai- 
suus.   1934:182. 

Pomminiskuja ks Palomaa 1913:61. 
Pompadour,   Markiisitar de 
ks Saint-Germain 1927:4—5. 
Ponnistus jne 
heidän työnsä ja ponnistustensa kautta ahdis- 

tuksen aikaa vähän lyhennetään, sillä ks maa- 
ilmanloppu 1907:183, 

hengen ponnistuksia vastustamaan, ks Tietäjä 
1908:354—357, 

Hän tietää, ettei mikään ponnistus mene huk- 
kaan,   ks Teosofinen liike 1909 joulul: 13—14, 

Ei silloin jäisi mitään varaa ihmisten omille 
älyllisille ja henkisille ponnistuksille, ks sala- 
tiede 1910:179—180, 

hänen [*Kristuksen] hyvyytensä ja viisau- 
tensa ja voimansa ei ollut sokeain luonnonlakien 
satunnainen tulos, vaan luonnollinen seuraus 
pitkästä kehityksestä, lukemattomista ponnis- 
tuksista ja väsymättömästä työstä, ks Kristus 
1911:286—289, 

Kustannusliikkeemme — — — menestys 
perustuu suureksi osaksi yksityisten uhrautu- 
viin ponnistuksiin. Mikseivät kaikki teosofit 
ottaisi ponnistuksiin osaa? Tilinteon päivänä 
ks kirjallisuus   1912:11, 

Suonien äidit — — — Teidän ponnistuksis- 
tanne — — — riippuu etupäässä kansamme tule- 
vaisuus,  ks nainen 1913:267, 

Ehkä kirjotukseni, joka monen tuskan ja pon- 
nistuksen perästä syntyi ks H. P. B. Salainen 
Oppi suomeksi 1914:51, 

Ilmiö — — — joka seuraa sielullis-henkisiä 
ponnistuksia, ks nukkuminen 1914:192, 

Okkultisia tietoja tästä maailmasta ei voi saa- 
vuttaa muu kuin se, joka pitkällisen ja voimak- 
kaan siveellisen ponnistuksen kautta on puhdis- 
tanut personallisuutensa, ks salatiede 19,14:199, 

Menestys riippuu ihmisen omista ponnistuk- 
sista ks jooga 1916:437-^38, 

ihminen on jälleensyntyvä olento, jonka hen- 
kiset ponnistukset eivät ikinä mene hukkaan, ks 
sukupuolielämä    1920:153—154, 

Mutta olen myös valmis työtä tekemään, pon- 
nistamaan ja kärsimään yhä edelleen, jos Mes- 
tari katsoo, että ks R-R 1920:344—348, 

Emme näe, että totuuden etsimisemme vielä 
on todellakin hyvin epämääräistä ja että kiih- 
keitä ponnistuksiamme kannattaa pikemmin 
ulkonainen auktoriteetti kuin todellinen sisäi- 
nen tieto, ks teosofia art T. S:n tehtävä 1921: 
330—331, 

Nämä ihmiset ovat niitä, jotka voivat katua, 
kääntyä takaisin pahoilta teiltään ja tuskallis- 
ten ponnistusten perästä pyrkiä jälleen hyvään, 
ks magia 1927:125—128, 

Tiesin vain. että kannatti tehdä työtä ja pon- 
nistaa, kannatti olla tosi itsensä, ks uni 1927:251, 
 

Täydellisyys saavutetaan pitkin ponnistuksin, 
mutta ks R-R-teosofia 1928:2, 

Kys. Onko mitään tieteellistä keinoa, millä 
voisi välttää n.s. ponnistuksen lain seuraukset? 
Miksi se aina on parhaimmissa ja mielestäni 
puhtaimmissakin toiveissamme vastustajana ja 
turmiota tuottavana tekijänä? Olen kokemuk- 
sesta huomannut, ettei onnistumattomuus johdu 
omasta kykenemättömyydestä. Tietoa ja taitoa 
ajatellun asian toteuttamiseen voi olla kyliin- 
kin ja ainoastaan sivusta tuleva voima tekee 
sen tyhjäksi. 

Vast. Tässä näytteleekin osaansa kaksi voi- 
maa. Säännöllisesti jatkuva ja uudistuva pon- 
nistus lisää omaa tarmoa ja kykyä; niinpä 
urheilijan ruumiin voimat säännöllisessä har- 
jottelussa kehittyvät ja kasvavat. Meidän tah- 
tomme vaikuttaa välittömästi omassa maail- 
massa. Tämä on inhimillinen vapaus. Toinen 
voima taas on välttämättömyyden eli karman 
laki, joka vaikuttaa meihin nähden ympäröi- 
vässä maailmassa. Jos yrityksissämme emme 
onnistu, jos iskuja kohtaa meitä ympäröivän 
maailman puolelta, on syy karmassamme. 
Olemme menneisyydessä — ennen eläessämme 
maan päällä — valmistaneet nykyisen kohta- 
lomme. Kannamme seuraukset menneistä teois- 
tamme, ei nykyisistä ponnistuksistamme. Olem- 
meko siis tuomitut epäonnistumaan? Ei lain- 
kaan. Karman voima tyhjentyy. Kun yhä 
uudestaan yritämme, onnistumme lopulta. 1928: 
182, 

monen elämän ponnistusten ks kaste 1928:251, 
ks R-R-ryhmätyön merkitystä 1928:286, 
Mikään työ tai ponnistus ei mene hukkaan. 

ks  politiikka   1929:53, 
Seurat ja koulut, eksoteeriset ja esoteeriset, 

ovat avuksi ja tueksi, mutta eivät korvaa yksi- 
löllistä työtä, personallista ponnistusta, ks 
Jumala 1929:366, 

Harva ihminen on saavuttanut niin paljon 
yhdellä kertaa kuin Paavali, mutta harva on 
elämiensä vieriessä niin paljon ponnistanut, ks 
Paavali 1929:440, 

ikuinen onnikin on saavutettavissa vain pon- 
nistuksilla ja pyrkimyksillä ks vanhemmat 
1930:80, 

ks alakuloisuus 1930:302, 
kannattaako minun yhä ponnistaa eteenpäin? 

ks ilo 1931:6—7, 
omista ponnistuksistani ks rahasto 1931:181, 
silloin on hyvä olla hengessään varustettuna 

uusiin ponnistuksiin ja luoviin töihin, ks Pää- 
maja 1932:3, 

Kenties silloinkin voisimme auttaa, vaikkakin 
kovin ponnistuksin, ks aika 1932:231, 

lamautuminen,   jolloin   kaikki   siveelliset   ja 
älylliset ponnistukset tuntuvat turhilta. — — — 
Mutta kun hän [*pyrkijä] pääsee perille omasta 
hyvästä tahdostaan, silloin hän jaksaa ponnis- 
taa eikä lamaannu, ks täydellisyys 1932:242— 
243, 

ja minä olin kiitollinen siitä, että ruumiilliset 
voimani kestivät ankaran ponnistuksen. Siitä 
ks P. E. V Kirvu 1933:158, 

Nyt on tämä kristikunnan reformatsioni kes-
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kitettävä suureen ponnistukseen Pohjolassa, ja 
sitä varten ks uskonpuhdistus 1933:200. 

Poppamiehet 
vanhat suomalaiset kutsuivat poppamiehiään 

»tietäjiksi» ks Tietäjä 1908:3—9, 
Kys. Pienenä poikana kuulin kerrottavan 

tietäjistä ja parantajista. Sanottiin, että tietä- 
jän voimat saatuaan oli käytävä läpi jonkin- 
lainen koettelemus eli kiirastuli, ja usein kävi 
niin, että ruumiin voimat sortuivat koko elin- 
ajaksi ja terveys turmeltui. Sanottiin, että 
onnellisemmassa asemassa olivat ne, ketkä nuo- 
rena saivat taudin kestää. Löytyipä kylissä sel- 
laisia, jotka tutkivat tarkoin poikalapsen ruu- 
miin saadakseen selville, löytyisikö henkisten 
voimain merkit lapsissa. Olisivatko nämä ker- 
tomukset tosia vai ovatko ne vain mielikuvi- 
tusta? 

Vast. Kyllä ne arvatenkin ovat tosia. Luon- 
nonkansoissa on ollut tapana, että poppamiehet, 
»medisiinimiehet», »shamaanit», tutkivat poika- 
lapsia nähdäkseen, ketkä soveltuvat kasvatetta- 
viksi uusiksi poppamiehiksi. Ruumiissa kyllä 
näkyvät mediumisuuden, psyykkisen herkkyy- 
den ja maagillisten taipumusten merkit. Kun 
sitten aistit puhkeavat ja on saatava tahto niitä 
hallitsemaan, on kokelaan kestettävä monta 
koettelemusta ja tuskaa, jotka kyllä voivat mur- 
taa hänen terveytensä.   1916:286, 

ks R~R 1920:347, Panacea  1925:205. 
Poppius,  Olga  1913:515,  1917:148,  1921:511. 
Popularisoiminen 
T. S:n propagandatyöhön kuuluu muun 

muassa salaisten oppien popularisoiminen, nii- 
den esittäminen kansantajuisessa muodossa ja 
kansantajuisella tavalla, niiden ks teosofi! art 
T. S:n työ ja tarkotus 1916:346—348. 

Pore, Uuno 1929:45, 1931:208, 1932:3, 167. 1933: 
265, 1934:48, 314. 

Pori, kaupunki 1911:178, 1912:55. 
ks P. E. V.    Pori. 
Porras 
Jokainen muoto on porras, jolle on astuttava 

seuraavaan muotoon, ks vpm 1926:107. 
Portti 
»Ahdas on se portti ja — — — »   Oikea tie on 

alussa kolkko, yksinäinen, kylmä — hän ei näe 
portin luona, että edempänä tie vaalenee ja kir- 
kastuu, ks Kaita tie 1907:55—61, 

Elämän ja kuoleman kolmetoista porttia ovat 
ks menttaali 1907:133 muist, 

f*Mestari] avaa heille sydämensä portit ks 
Rakkauden salaisuus 1911:218, 

aina valmiina avaamaan viisauden portteja 
niille, jotka rehellisissä hankkeissa kolkuttavat. 
— — — Teosofia [*huutaa:] minä olen avain, 
joka aukaisen portit ks Viisaus 1913:469—471, 

ahtaan portin läpi ks salatiede 1914:199, 
olemme avanneet taivaan portit ja ks Myste- 

riot I 1916:67, 
ks Kaita tie 1916:151—154, 
aukenivat minulle elämän portit, ks sota 

1924:4, 
Taivasten valtakunta on lähellä ja sen portit 

ovat avoinna. Tahdotteko astua sisään? ks 
Vuorisaarna  1927:87—88, 

avannut ikuisen elämän portteja — — — Jee- 
sus avasi portit selko selälleen, niin että jokai- 
nen ken tahtoi oli tilaisuudessa pyrkimään elä- 
män portista sisälle,   ks RR-teosofia 1928:2, 

Ellemme etsi Jumalan valtakuntaa, ei sen 
portti meille avaudu,  ks raha 1929:318—319, 

Ja portin avaus on yksilöllinen asia. voisipa 
sanoa: personallinen salaisuus, ks Jumala 1929: 
366, 

silloin hän tietämättään kolkuttaa portille ja 
silloin hänelle avataan,  ks moraali  1930:94—95, 

Kun se [*Damaskus-] kokemus avaa taivaitten 
portit silloin ks Paavali 1932:206—207. 

Porvarillinen 
Kun taas katselemme sosialisteja ja porvarilli- 

sia heidän paraimmissa edustajissaan, näemme 
verrattain vähän eroavaisuutta todellisessa 
ohjelmassa,   ks Suomi  1917:450—451, 

»porvari»  ks yhteiskunta  1919:226—229. 
Porvoo, kaupunki 1910:53, ks säännöt 1913:164 

—167,  1928:102—103. 
ks P. E. V Porvoo 
Poseidon-saari ks planeetta 1918:192. 
Positiivinen 
Positiivinen asketismi taas on se älyllis- 

ruumiillinen harjottelu, jonka tarkotuksena on 
puhdistaa ihmisen käyttövälineitä, mentalista, 
astralista ja fyysillistä ruumista. Tässä harjotte- 
lussa ks Kaita tie 1907:61, 

Ja tässä teosofisen liikkeen positiivinen puoli, 
ks kustannustyö 1907:83, 

Kauas eksyttävä erehdys on mielestämme se, 
että T. S:n ensimäistä ohjelmapykälää luullaan 
positiiviseksi työ-ohjelmaksi, luullaan, että Seu- 
ran tehtävä on välittömästi työskennellä vel- 
jeysaatteen toteuttamiseksi maailmassa. — — — 
T. S:lla on kolme ohjelmapykälää; niistä kaksi 
on positiivisia ja ilmaisevat, mitä työtä Seura 
tekee, ensimäinen on negatiivis-passiivinen ja 
ilmaisee, millä ehdolla voi olla mukana Seuran 
työssä. — — — positiivisiin tehtäviin — — — 
sen kannan takana piilevät kaikki teosofisen 
työn positiiviset mahdollisuudet, ks teosofia, art 
T.  S. ja veljeysaate  1916:315—318, 

Seuran varsinainen työ, sen positiivinen teh- 
tävä, on ilmilausuttuna juuri toisessa ja kolman- 
nessa pykälässä, ks teosofia art T. S:n työ ja 
tarkotus 1916:346—348, 

ks veljeys  1916:435—436, 
prinsiippien positiivinen määrittely ks R-R 

1921:388—396, 
en usko lakien voimaan positiivisessa merki- 

tyksessä, ks laki 1923:368—370, 
kauttaaltaan positiivinen luonne, ks teosofia 

1926:5—10, 
positiivinen päätös estää ja vastustaa hyvää 

ks magia 1927:125—128, 
Tämä on »puheen» positiivinen puoli. Mutta 

ks kuolema 1930:131, 
ks älykkyys 1930:328—329, 
Luopuessaan kieltolaista Suomi ratkaisee 

kysymyksen positiiviseen suuntaan ja näyttää 
esimerkkiä toisille kansoille, ks kieltolaki 1932: 
1—2, 

kysymys olisi voitu ratkaista positiiviseen 
suuntaan, jos ks R-R 1933:39, 
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Kun aina pysymme positiivisissa ominaisuuk- 
sissa, voimme opettaa heille [*lapsille] kaikki 
Jeesuksen käskyt, ks lapsi 19,33:177. 

Positivismi 
C. W. L:n filosofiaa saattaisi ehkä nimittää 

astraaliseksi materialismiksi eli positivismiksi. 
joka ks C. W. L. 1923:45—47. 

Postikortteja. Teosofinen Kustannusliike on 
nyt julkaissut kauan kaivattuja postikortteja. 
Ne ovat suunnitellut seuraavaan tapaan siten, 
että yhdelle puolelle on painettu valittu lause 
joko H. P. Blavatskylta tai Annie Besantilta tai 
Pekka Ervastilta. Toinen puoli on varattu kir- 
jotusta ja osotetta varten. Saatavana kolme eri 
lajia, joista kukin on painettu eriväriselle kar- 
tongille, seuraaviin hintoihin: (postimaksut 
erikseen) 

1 kpl.    5 p. 50 kpl. 1:75. 
12 kpl. 50 p. 100 kpl. 3:—. 

Erittäin sopivat teosofiseen propagandatyö- 
hön, 1914:416. 

Post CXX annos patebo, »tulen ilmi sadan- 
kahdenkymmenen vuoden kuluttua», ks R-K 
1921:18—22. 

Poutz,  Miss 1934:78. 
Povaus 
Kys. Minulle on useasti povattu korteista ja 

ennustukset ovat usein tarkalleen toteutuneet. 
Minkä te näin ollen luulette olevan vaikutta- 
massa siinä, että korteista, niiden ollessa mää- 
rätyssä järjestyksessä, voi ennustaa? 

Vast. Miten kortit »lankeavat», riippuu tie- 
tysti sekotuksesta tai tavasta, millä niitä pakasta 
otetaan, siis sanalla sanoen povaajasta. Jos 
povaaja on psyykkinen tai mediumistinen hen- 
kilö, syntyy hänen ali- eli astraalitajuntaansa 
kaikenlaisia kuvia, jotka koskevat henkilöä, 
jolle ennustetaan. Näitä kuvia hän saa fyysilli- 
seen päivätajuntaansa korttien, kahvisumpin tai 
jonkun muun taikatempun avulla. Jos povaaja 
ei itsessään ole selvänäköisyyteen taipuva hen- 
kilö, ei hänen ennustamisellaan ole mitään 
arvoa.   1919:214. 

»Povaajamummo».  1928:272, 
ks Tarot 1928:182. 
Praana 
tietämätön ja kokematon tavottelija saattaa 

»praanajaman» kautta aikaansaada elimistössään 
häiriöitä, jotka voivat viedä hänet perikadon 
partaalle, ks Hinduhypnotismi 1906:202, 

präna on e l ä m ä n v o i m a ,  e l o n p r i n -  
s i i p p i.   ks Kaita tie  1907:59 muist.—61, 

elonhenkeä eli praanaa ks veri 1907:183—184, 
praana-taso ks Salaisen 0:n Maailmansynty 

1914:57—59, 
Praanamajakoosha ks Sairas sielu 1926:228— 

232, 
P r a a n a  t o d e t t u  t i e t e e l l i s e s t i ?  

1929:117. 
Pralaaja,  levon  yö 
ks Salaisen 0:n Maailmansynty 1914:58—59, 
toimintamuoto,    joka    seitsemän    vuotta    oli 

maannut pralajassa ks kesäkurssit 1926:170—171. 
Pratjeeka   Buddha   ks   Rakkauden   salaisuus 

1911:214—219. 

Premissi 
Oikea premissimme eli edellytyksemme on 

kuuluva näin: ks teosofia art T. S. ja veljeys- 
aate 1916:316—318. 

Prel, Carl  du 
M i s t ä  t u l e n ?  M i h i n  m e n e n ?  Suo- 

mennos C. du Prel’in kirjasta »Das Rätsel des 
Menschen».   1905:120, 

Carl du Prelin kirjaa »Die Magie als Natur- 
wissenschaft».   ks stigmat 1910:282—283. 

ks P. E. VII art Muutamia tietoja 1924:224. 
Presidentti 
Toista on tasavallan presidentin, vaikka 

hänenkin valtansa olisi mitätön: kunnia tulla 
valituksi presidentiksi on siksi häikäisevä, että 
älykäskin tyytyy olemaan nukkena. Mutta voi 
ks kuningas 1918:96, 

Olimmehan valinneet Suomen presidentiksi 
miehen, joka oli joukossamme viisain, kokenein 
ja maltillisin. Niinkuin muinaissuomalainen 
tietäjä ainakin hän luotti sanan voimaan enem- 
män kuin miekan,   ks Mäntsälä 1932:105—106. 

Prinsessa Karadja ks Karadja, Mary 
Prins i ip i t  
ks myös atma, buddhi, manas 
»prinsipit» ks täydellisyys 1905:31, 
elonprinsiippi ks Kaita tie 1907:59 muist.—81, 
perusosat (prinsiipit) ks P. E. XII Enkelein 

lankeemus 1907:250, 
Seitsemän vuotta muodostaa yhden jakson 

»prinsiippejä» silmälläpitäen ks P. E. XII Uuden 
ajan aamunkoitteessa  1910:1—2, 

mystillisenä prinsippinä ihmisessä (Kristus- 
prinsippinä) ks Väinämöinen 1910:132, 

Mystillisen kristusprinsipin ja ks maailman- 
loppu 1910:132—133, 

ks Tietäjä 1911:4—5, 
»naisellisen prinsiipin» merkissä, ks Marjatan 

rengas 1914:258, 
Tämä Kristus-prinsiippi ks Kristus 1917:440— 

442, 
kaikkia nykyisiä »prinsiippejä». — — — toi- 

mivana prinsiippinä ks Kristus ja Logos 1919: 
150—151, 

rakkauden prinsiippiä ks paha  1921:62, 
Tosin voitaisiin huomauttaa juuri tämän esi- 

merkin yhteydessä, että tasojen ja niiden atoo- 
mein ja prinsiippein positiivinen määrittely ja 
luokittelu on tehnyt teosofisen maailmankuvan 
jonkun verran niin sanoaksemme yliaistillis- 
materialistiseksi, mutta siitä huolimatta on tun- 
nustettava, että teosofisten aatteiden ilmaisussa 
on tapahtunut huomattava edistys ja kehitys, ks 
R-R 1921:388—396, 

Silloin ei vielä puhuttu selvästi ihmisen seit- 
semästä prinsiipistä ja maailman monista 
tasoista eikä ks Mestarikirjeet 1924:43—45, 

persoonaton »prinsiippi» ks Kristus 1927:42, 
jumalallisin prinsiippi,  ks  R-R   1927:167—169, 
Kristusprinsiippi, ks maailmanopettaja 1927: 

328—329, 1928:268, 1929:84, 
»Kristusprinsiippinä» ks Kristus 1929:139—141, 
Kristus-prinsiipin, s.o. kosmillisen ja mystilli- 

sen Jumalan Pojan ks Poika 1929:416, 
täytyy olla jokin sellainen prinsiippi maail- 

mankaikkeudessa ja olemisessa ks kolminaisuus 
1930:40—42, 



Priscillianus — 475 — Projisointi 

Olemme nyt joutuneet kolmanteen prinsiip- 
piin, ks astraali 1930:203—204, 

prinsiipissä jota H. P. B. sanoi Kaama-manak- 
seksi —— — kolmesta prinsiipistä, jotka 
samalla ovat kolmiyhteisenä jumalana ks Mes- 
tari 1931:109—110, 

H. P. B. puhui »Kristusprinsiipistä» meissä 
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:129, 

ks manas 1932:111, 
Kuudes prinsiippi ks buddhi 1933:172—173, 
ihmisen seitsemää prinsiippiä ks henki 1934: 

177—178. 
Priscillianus ks manikealaisuus 1921:209 muist. 
Procope, Hjalmar 
ks Europa 1929:231—233,  1930:222—223. 
Probleema 
He sanovat: »semmoista probleemia ei ole 

meille olemassa, ks itsemurha 1924:208—209, 
Kysymys Jeesuksen personallisuudesta näyt- 

tää olevan vaikeimpia probleemeja salatieteili- 
jöillekin, koska siitä on useampia eri ratkaisuja, 
ks Apollonios 1925:189^-190. 

Profanoida 
Seremoniat — — — niiden pyhyys pysyy, 

kun niitä  ei  profanoida.  ks  Mäntsälä  1932:106. 
Profeetta, profetallinen, profetissa jne 
P r o f e t a l l i n e n    uni.    1906:163, 
Kaikki tietäjät ja profetat ovat nähneet ja 

ennustaneet, että aika on tuleva, jolloin ihmis- 
kunta voittaa takaisin lapsuutensa ihanuuden, 
ks Kaita tie 1907:59—61, 

Jeesus samoinkuin muutkin profetat ja — — — 
Toiselta puolen [*Jeesus tulkitsi] profetallisia 
y.m. pyhiä kirjotuksia, ks maailmanloppu 1907: 
182—183, 

ks ihanne 1909:69, 
Muutoin hän voi joutua »väärien Profetain» 

kynsiin, ks ajatus 1909:139, 
Muuan p r o f e e t t a ,  ks Nöjd, J. F. 1909: 

262, 
Suurten Profetain ruumiit ks lapsi  1910:77, 
väärät profetat nousevat ja ks maailmanloppu 

1910:132—133, 
Älköön olko meistä sanottu se sana, ettemme 

tahdo »kuunnella omia prof etoj amme», ks Palo- 
maa 1910:134, 

Profetat olivat miehiä, joidenka suun kautta 
ihminen ja inhimillisyys puhui. Sentähden huo- 
maamme heidän puolustavan rauhaakin, ks 
rauha 1910:327—328, 

ks legenda 1911:46, 
Myöskin tuo historiallinen juhla on samalla 

profetallinen. Se muistuttaa ks Joulusymbo- 
liikkaa 1911:361, 

Jos profeetta olisin, sanoisin, ettei aikaa ole 
enää kovin pitkältä, ks sosialismi 1912:6, 

Eikö ole tärkeätä tietää, onko Kristus a ja o, 
vai onko hän yksi monesta profetasta? ks opet- 
taja 1912:406—414, 

Ja eikö maailma ole aina sillä tavalla kohdel- 
lut profeettojaan? ks Roos, Maria 1914:4, 

Kerronpa tässä erään profetallisen unen, josta 
vastikään kuulin,   ks uni 1914:200—201, 

P r o f e t i a t     1914:509—510, 
profeetta ja ihmeidentekijä ks Cagliostro 

1916:10—14, 
kuunteliko se [*kansa] profeettainsa sanomaa 
 

vasta heidän kuoltuaan? ks Kivi, Aleksis 1916: 
147—149, 

Olkaamme sentähden varuillamme me kaikki, 
joiden suonissa juoksee profetallista verta! ks 
I. T. J.  1917:105, 

Vain yksi lausuntoni on ollut profetallista 
laatua, se, että Suomen kansa ks politiikka 1918: 
224, 

Ero noiden muinaisten profeettain ja Jeesuk- 
sen Kristuksen välillä oli vain siinä, että ks 
Jeesus art Oliko Jeesus jumala?   1918:233—235, 

Toisista profeetoista ja vapahtajista meidän 
täytyy ikäänkuin etsiä jumalaa, ks Jeesus vaiko 
Kristus?  1919:18, 

»Ei kukaan ole profeetta omalla maallaan», 
ks totuus 1919:194—196, 

ks Paavali 1919:215, 
profetallisissa kirjoissa — — — »profetat nou- 

sevat haudoistaan»  ks raamattu  1921:124, 
ks Holmberg, Wolmar  1923:245—246, 
ks Uni ja unennäkö    1924:299—301, 
Amerikkalainen profetissa ks Kristus 1925:49, 
ks Panacea 1925:55—56, 
on ollut kaksi juutalaista profeettaa nimeltä 

Jeesus:  ks Apollonios  1925:189—190, 
näkijä ja profeetta, ks Leino, Eino 1926:13—14, 
elleivät ota jotakuta uudempaa profeettaa 

auktoriteetikseen tai ks H. P. B.  1926:100—101, 
jossa jotkut sielut löytävät itsensä ja elämän- 

tehtävänsä kansansa profeettoina, ks kesäkurs- 
sit 1926:170, 

ihminen, jolla on pikemmin profeetan kuin 
papin ominaisuudet ks seurakunta 1926:210— 
213, 

Kaiken profetian suuri sana on ks joulu 1926: 
312—313, 

Kuinka profeettain kohtalo on toivoton niin 
kauvan kuin ihmisten sydän on kova! — Puolen 
vuosisataa sitten tuli maailmaan profeetta nai- 
sen haahmossa, ks joulu 1927:377—379, 

»Jumala puhui muinoin profeettain suun 
kautta»,  ks R-Rteosofia 1928:2, 

Tiedämmehän miltei jokainen omasta koke- 
muksestamme, että on olemassa profetallista 
ennakkotietoa tulevista tapahtumista, ks Suo- 
men tulevaisuus 1928:202—208. 

profeettain antama tulevaisuuden kuvaus ks 
politiikka 1929:93—95, 

Minusta on kuin profetallinen enne se, että 
hän [*H. P. B.] jätti kirjoituksensa evankeliu- 
meista päättämättä, ks Kristus 1929:140—141, 

H. P. B:n edellä toistetut sanat ovat samalla 
profetia, jota kannattaa pohtia, ks H. P. B. 1E30: 
327, 

profetallinen tehtävä ks uskonpuhdistus 1930: 
330—331, 

ks täydellisyys 1932:243, 
ks Tolstoin opin teosofia  1934:294—299. 
Professori 
[*H. P. B:n Salainen Oppi] panee oppineim- 

mankin professorin pään pyörälle, ks Salaisen 
Opin Maailmansynty 1914:52—59, 

Liian paljon emme kuitenkaan saa odottaa 
oppineelta professorilta, jolla ks Lehmann, Edv. 
1921:59—61. 

Projisointi 
S a l a p e r ä i n e n  l u o n n o n i l m i ö .  

Ruusu-Ristin toimittaja kutsuttiin äsken johtaja
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S. V:n luo Helsinkiin katsomaan kahta merkil- 
listä kuvaa, jotka olivat muodostuneet vanhan 
parisängyn päätyyn. Sänkyä olivat käyttäneet 
herra V:n vanhemmat. Pääalusten yläpuo- 
lella oli nähtävissä kaksi ihmisen kuvaa, mie- 
hen ja naisen, varsinkin miehen kuva sangen 
selvästi. Johtaja V:n selityksen mukaan mie- 
hen kuva oli sillä puolella, jolla hänen äitinsä 
oli ollut tapa nukkua, naisen kuva taas isän 
puolella. Mutta vielä kummempi oli, että kuvat 
voitiin tuntea vanhempien omiksi kuviksi. Kat- 
soja saattoi herra V:n esittämän valokuvan 
avulla todeta, että niin oli laita; varsinkin par- 
rakas miehen kuva sängyn päädyssä muistutti 
selvästi johtaja V:n isää. Kuinka omituinen 
ilmiö on selitettävissä? Nähtävästi on kysymyk- 
sessä itsetiedoton sympaattinen projisointi. 
H. P. Blavatskyn eläessä Mestarit välistä itse- 
tietoisesti projisoivat kirjeitään, ja säilyttäähän 
katolinen kirkko pyhän Veronican liinan, johon 
jäi kuva Kristuksen kasvoista, kun Veronica 
pyyhki hien Vapahtajan otsalta tämän Golgata- 
matkalla. Mahdollisesti projisointi-ilmiö, joka 
okkultisena suoritetaan tiedolla ja taidolla, on 
näissä sängyn kuvissa tapahtunut asianomaisten 
tietämättä itsetoimivan mielikuvituksen kautta 
ja kenties jonkun astraalisen olennon avulla. 
1928:217. 

Prometeus, -seura 
T e o s o f i s i a  a a t t e i t a  i l m a s s a .  Yli- 

oppilaat ovat keskuudessaan perustaneet Pro- 
meteus-nimisen seuran, jonka ohjelmana on 
taistelu uskonvapauden puolesta kirkollisuutta 
ja papillisuutta vastaan. Mieltäkiinnittävää on 
nähdä, millä tavalla yliopistonuoriso suoriutuu 
tästä korkealle tähtäävästä tehtävästään. Kir- 
kollisuutta vastaan saattaa, kuten tiedämme, 
taistella kahdella tavalla: joko materialistina 
taikka teosofina. Materialisti kieltää kirkolli- 
suuden ohella kaiken uskonnonkin, teosofi puo- 
lustaa uskontoa, vaikka hän vastustaa sokeata 
uskoa ja pappisvaltaa. Mutta koska uskon- 
vapaus ei ole samaa kuin uskonnon kieltämi- 
nen, saatamme toivoa, että nuori seura Prome- 
teus on ohjelmansa henkeä noudattaen ottava 
tutkiakseen, mitä uskonto todellisuudessa on. 
Ja onkohon liian rohkeata toivoa, että se tässä 
kohden kysyisi neuvoa teosofialtakin ja teosofi- 
selta liikkeeltä?    1905:210, 

Järjen tuli on taivaasta ryöstetty, kertovat 
kreikkalaiset Prometheus-tarussa. ks Joulu- 
symboliikkaa   1911:359—361, 

otettiin kysymys esille täkäläisessä Prometeus- 
seurassa ks perkele-oppi 1912:449, 

ks mystiikka 1914:98—100, 
Kreikkalaisen jumalaistarun mukaan Prome- 

teus, Japetoksen poika, varasti jumalilta tulen 
ja tuli täten ihmiskunnan hyväntekijäksi. Ran- 
gaistukseksi jumalien isä Jupiter antoi kahleh- 
tia Prometeuksen kallioon; päivällä kotka raa- 
teli ja söi hänen maksansa ja joka yö maksa 
kasvoi umpeen jälleen.   1921:279 muist. 

Propagandatyö 
ja koska on suotava, että propagandatyötä teo- 

sofisten aatteiden puolesta tehdään niin paljon 
 

kuin mahdollista ks Avustajainliitto 1908:186— 
187, ja 251—252, 

»Valoa kohti»  on jo tunnettu kirja. — — — 
ja sitä on totuttu pitämään sopivimpana suo- 
menkielisenä propagandakirjana, ks P. E. XII 
Valoa kohti 1909:210—211, 

Teosofisen propaganda-työn edistämiseksi 
Englannissa tehtiin siellä viime heinäkuussa 
merkillinen verotuspäätös. 

Päätettiin, että jokainen jäsen, joka ei köy- 
hyyden takia ole estetty, luovuttaa vähintäin 
yhden pennyn (=10 penniä) päivässä mainit- 
tua tarkotusta varten. Täten laskettiin, että 
vuosittain saataisiin kokoon pari tuhatta pun- 
taa, siis viisikymmentä tuhatta suomen mark- 
kaa, jolla summalla tosiaan voi paljon saada 
aikaan aatteen levittämiseksi. 

Ehdotuksen tekijä oli pastori Scott-Moncrief, 
joka äskettäin erotettiin virastaan Australiassa 
teosofisen vakaumuksensa takia, ja päätös teh- 
tiin yksimielisesti valtavassa innostuksessa. 
Englannin T. S:llä oli paraikaa vuosikokouk- 
sensa.   1910:295—296, 

propagandatyön edistämiseksi ks kannatus- 
liitto 1912:401, 

ks kannatusliitto 1913:55, 
propaganda-lehti ks Tietäjä 1913:466—467, 

ks Kannatusliitto 1914:96, 
Erittäin sopivat teosofiseen propagandatyöhön. 

ks postikortteja 1914:416, 
Kirjanen on hyvä tekijä propagandatyössä ks 

Saarnio, A. A. 1915:262, 
ja T. S:n jäsenten tulee välttää liiallista pro- 

pagandatyötä. — — — Mutta teosofinen maail- 
mankatsomus on laaja ja syvä, monipuolinen ja 
monessa kohden vaikeatajuinen, ja sentähden 
Teosofisen Seuran propagandatyöhön kuuluu 
muun muassa salaisten oppien popularisoiminen, 
niiden esittäminen kansantajuisessa muodossa 
ja kansantajuisella tavalla, niiden vertaaminen 
kunkin maan ja kansan vallitseviin tai olleihin 
käsityksiin ja katsantokantoihin, ks teosofia art 
T. S:n työ ja 1916:345—348, 

propagandanumero ks Tietäjä 1917:390, 
ks P. E. VII 1917:391—392, 
propagandasihteeri ks P. E. VII 1918:132, 
Valoa kohti on suomalaisen teosofisen kirjalli- 

suuden ensimäinen ja samalla suosituin propa- 
gandakirja, ks P. E. XII Valoa kohti 1918:167, 

Tukemalla tai harrastamalla teosofista propa- 
gandatyötä nekin, jotka eivät sekaannu politiik- 
kaan, tekevät työtä veljeyden hyväksi, ks yhteis- 
kunta 1919:258, 

1922:199, 230, 267, 
propagandalehti. ks R-R 1924:370, 
propagandaliike ks auktoriteetti 1925:148—151, 
»Kirjallisuuden kautta teemme voimakasta 

propagandatyötä» ks kirjallisuus 1925:239—240, 
ks looshityö  1925:261—265, 
propagandatyön järjestäminen ks seurakunta 

1926:213, 
taiteellinen elementti tekee ulkonaisen propa- 

gandatyömme puoleensavetäväksi ja arvok- 
kaaksi,   ks looshityö 1926:248—250, 

ks R-R-ryhmätyö 1928:286, 
Ystävät, kyllä voimme tehdä propagandaa aat- 

teemme puolesta!   ks ystävä 1930:382,



Protestantismi, protestanttinen — 477 — Psykismi, psyykkinen 

Propagandatyön järjestelyn ja johdon Helsin- 
gissä olen uskonut Annikki Reijoselle, joka on 
valinnut itselleen joukon auttajia loosheista ja 
yhtymistä.   1932:3, 199, 

propagandarahastosta ks Päämaja 1932:239, 
yhdessä R-R:n propagandavaliokunnan kanssa 

ks P. E. V Vihti 1933:35, 
Maanantaina, vuosikokousta jatkettaessa, 

oli keskusteluaiheena kysymys Ruusu-Ristin 
propagandatyöstä. Kysymyksen alustukseksi 
lausui johtaja [*P. E.] muutamia sanoja: 

Kuta siveellisempää elämää ihminen elää, sitä 
paremmin hän osaa levittää elämänymmärrys- 
tään. Hän ei silloin tarvitse pitkiä puheita: 
muutama sanakin riittää. — Tämän yksilöllisen 
propagandan lisäksi voidaan tehdä propagandaa 
koko Järjestön puolesta. Tätä kysymystä voi- 
daan katsella kahdelta näkökannalta: 

Toinen kiinnittää huomionsa itse aatteen levit- 
tämistyöhön. Sitä työtä on tehtävä niin suu- 
rella voimalla ja niin laajalti kuin mahdollista. 
Emme silti sulje silmiämme siltä tosiasialta, että 
seurana saatamme olla epätäydellisiä. Tämä on 
koko kristikunnan kanta. Jos odotamme sitä, 
että tulemme täydellisiksi, saa maailma odottaa 
varsin kauan, ennenkuin teosofinen sanoma tulee 
julki meidän kauttamme. 

Toisen käsityskannan mukaan aatteen levitys- 
työ ei saa tapahtua umpimähkään. Seuran on 
oltava ikäänkuin yksilö, niin että seura voi vas- 
tata sekä ihmisten että elämän edessä. Maailman 
silmä on aina kriitillinen. Maailma kysyy: 
»Miten se aate on voinut vaikuttaa seuran elä- 
mään?» Maailma on omien alitajuisten vaisto- 
jensa vallassa. Maailma ei ole vaistossaan häijy, 
vaan varovainen, kokemuksistaan katkeroitu- 
nut. On luonnollista, että maailma kääntää sil- 
mänsä ihmisiin, jotka edustavat määrättyä elä- 
mänymmärrystä. Maailma tuomitsee aina etu- 
käteen uudet aatteet viitsimättä ottaa niistä sel- 
koa. Jos se kuitenkin hyökätessään huomaa, 
ettei se olekaan korttitalo, vaan kalliolinna, jos 
se, mitä se vastustaa, kestää, silloin se sisäisessä, 
vaistomaisessa ilossaan alkaa ottaa siitä selkoa. 
Maailman hätä on suuri. Maailma tietää, että 
historian kulku on epätasaista ja se tahtoo olla 
sillä puolella joka on voitolla . . . 

R u u s u - R i s t i n  p r o p a g a n d a t y ö  on 
v a s t u u l l i s t a .    1933:176. 

Protestantismi, protestanttinen 
protestanttinen kirkko ks Usko ja teot 1908: 

129—135, 
Vaikka protestanttisissa maissa luostarit on 

hävitetty ks sairasvuode 1909:2—3, 
kuvastuu se minulle aito kristillisenä protes- 

tanttisuutena. Siihen mielestäni itse asiassa kät- 
keytyy koko protestantismin syvin aate. ks 
P. E. XII Teosofia hengen uskontona 1917:103, 

aito protestanttisesta vapaudenhalusta ks Levi, 
Eliphas 1921:193—195, 

Siinä oli protestantteja kaikista maista ks onni 
1925:258—259, 

Mutta protestanttinen kirkko on köyhä pyrki- 
jöistä,   ks mietiskely  1930:302. 

Protesteerata, protesti 
Sentähden olisin hehkuvin sanoin tahtonut 

protesteerata sotaa hyväksyvää kantaa vastaan, 
 

ja hehkuvin sanoin olisin tahtonut näyttää, 
kuinka onnetonta ja kunniatonta kaikki sodan- 
käynti oli.   ks R-R 1920:339—348, 

eroamisemme oli mykkä protesti sitä henkeä 
vastaan, joka maailmansodan vaikutuksesta oli 
T. S:aan pujahtanut, ks salatiede 1921:455—456, 

Pryse, James M. 
Nyt Tietäjä julkaisee amerikkalaisen teosofis- 

salatieteellisen kirjailijan J a m e s  M. P r y s e ’ n  
selityksen Ilmestyskirjasta ks J. R. H.: Ilmes- 
tyskirja 1917:249. 

Psalmi 127 ks ylösnousemus 1928:251. 
Pseudo-okkultismi ks Goethe 1932:70—71. 
Psyke, aikakauskirja 1906:266. 
Psykismi, psyykkinen 
Sitä vastoin on toivottava, että kokeellinen 

psyykkinen tutkimus on keksivä keinon tämän- 
kin arvotuksen ratkaisemiseksi, ks Jälleensynty- 
mismuisti 1905:144, 

sitten psyykkiset voimat puhkeavat itsestään 
eloon, ks mediumismi  1905:182, 

n.s. psyykkisen, tutkimuksen tuloksista ks 
Omatunto 1906:5—6, 

sekä psyykkinen että Okkultinen tutkimus, ks 
juurirodut 1906:90, 

kehittää psyykkisiä ja henkisiä voimia ja ks 
Hinduhypnotismi 1906:202, 

tutkimaan spiritistisiä ja psyykkisiä ilmiöitä 
ks jälleensynt. art Ulkonaisia  1907:43—44, 

psyykillisten ilmiöitten alalta, ks eetteri 1909: 
266—269, 

ero on suuri psyykillis-okkultisen ja henkis- 
okkultisen tiedon hankinnan välillä. Psyykilli- 
selle tasolle ihminen voi pyrkiä ilman sanotta- 
vaa siveellistä valmistusta. Mutta hengen maa- 
ilman portti on suljettu niiltä, jotka eivät ole 
siveellisesti valmistuneet. — — — Tosiseikat 
psyykillisessä maailmassa ovat sitä laatua, että 
ks salatiede  1914:198—199, 

ehkä kysymys psyykkisistä kyvyistä ks karma 
1915:357, 463, 

ks Atra, Kaarlo 1916:50—53, 
psyykkisen herkkyyden ks poppamiehet 1916: 

286, 
Asketismilla voimme kyllä herättää joitakin 

psyykkisiä kykyjä, mutta ne ovat vähäpätöisiä 
ja arvottomia verrattuina siihen ks ruumis 1916: 
287, 

näky teki minuun psyykkisen vaikutuksen, ks 
Punainen aika 1918:130—131, 

psyykkisesti herkkä ks Turunen, Eero 1918: 
196, 

»psyykkisiin ilmiöihin» ks Palomaa 1918:196 
—197, 

innokas psyykillisten ilmiöitten tutkija ks 
Alrutz,  S.  1920:56, 

Mr. Sinnett oli psyykillisiä alalla paljon 
kokenut ja ks Sinnett 1921:322, 

E n s i m ä i n e n  k a n s a i n v ä l i n e n  
k o n g r e s s i  p s y y k k i s t ä  t u t k i m u s t a  
v a r t e n  pidettiin Köpenhaminassa elok. 25 
p:stä syysk. 2 p:ään. Läsnä oli 30 skandinaavi- 
laista ja 21 ulkomaalaista edustajaa ja noin 150 
asianharrastajaa Tanskan pääkaupungista. 
Kongressilla oli tieteellinen leima, koska useim- 
mat edustajista olivat oppineita tutkijoita, toh-
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toreita ja professoreita. Keskusteluissa ilmeni 
monenlaisia näkökantoja, sekä vanhoillisen tie- 
teellisiä että edistyneempiä, jopa suorastaan 
spiritistisiäkin. Lopputulos oli kuitenkin huo- 
mattava voitto yliaistilliselle tutkimukselle. 
Kokous, jonka vilkkaat, jopa välistä riitaisetkin 
keskustelut kantoivat runsaan hedelmän, tuli 
näet siihen ilahduttavaan lopputulokseen, että 
n.s. psyykkiset ilmiöt on luettava virallisen tie- 
teen alaan kuuluviksi ja alistettava objektiivi- 
selle tieteelliselle tutkimukselle ja kritiikille; 
tieteellinen tutkimus ei saa olla näitä ilmiöitä 
tarkastamatta minkään ennakkoluulon nojalla; 
varsinkin kokeellinen sielutiede on käyvä nii- 
hin vapaasti käsiksi ja näyttää siltä, että ne 
saattavat suurestikin valaista sielutieteen perus- 
ongelmia; ja psyykkisen tieteen päämääränä on 
oleva kaiken semmoisen poistaminen, jota ei 
voida täysin tyydyttävästi todistaa. Mainitta- 
koon läsnäolijoista muutamia tunnetuita nimiä: 
prof. O. Jaeger Kristianiasta, prof. H. Nielsen 
Islannista, toht. G. Geley Parisista, toht. vapaa- 
herra v. Schrenck-Notzing Mlichenistä, toht. 
C. Mangin Genevestä, toht. M. Javorsky Perusta, 
prof. C. N. Starcke Köpenhaminasta, rehtori Uno 
Stadius Helsingistä.   1921:512, 

Psyykkiset kyvyt riippuvat suuressa määrin 
ihmisen luonteesta, hänen »personallisesta yhtä- 
löstään», ks C. W. L. 1923:47, 

V a r s o v a s s a  pidettiin syyskuussa toinen 
kansainvälinen kongressi psyykkistä tutkimusta 
varten. Puheenjohtajana toimi toht. William 
Mackenzie Genuasta. Niissä kongresseissa esite- 
tään tieteellisesti johdettujen mediumististen ja 
spiritististen tutkimusten tuloksia valitulle tie- 
teelliselle kuulijakunnalle, ja ilolla voidaan 
todeta, että molemmat tähänastiset kokoukset 
ovat vieneet tieteellistä maailmaa lähemmä 
käsitystä henkimaailmasta. Tänä vuonna pro- 
fessori Oesterreich esim. nimenomaan huo- 
mautti, että spiritististä hypoteesia (vainajain 
myötävaikutuksen olettamista) ei ole pidettävä 
epätieteellisenä olettamuksena, vaan päinvastoin 
työhypoteesina, joka voi aiheuttaa uusia havain- 
toja. Materialismin ei enää tarvitse hallita maa- 
ilmaa, jos tosi teolla ryhdymme tutkimaan yli- 
aistillisia  ilmiöitä.    1923:317, 

Sällskapet för psykisk forskning ks P. E. VIII 
1924:319, 

Steiner oli harvinainen psyykkinen personalli- 
suus lapsesta lähtien,   ks Steiner, R. 1926:11—12, 

Hänen [*A. B:n] johtamanaan T. S. helposti 
voisi    joutua   psyykkisten   virtausten   valtaan. 
— — — »psyykkiset vaikutukset ja virtaukset» 
ks teosofia  1926:162—169, 

Madame Blavatsky oli valtavan psyykkisen 
pyörteen keskuksena ja kaikki ks teosofia 1926: 
165—169, 1929:358, 

Tämä on psyykkisyys eli sielun Okkultinen 
herääminen ja hienostuminen, joka tapahtuu 
vaaratta, kun moraalinen kasvu on käynyt 
edellä,   ks moraali  1930:95. 

Psyykkinen Seura, Helsinki 
S e u r a  p s y y k k i s t ä  t u t k i m u s t a  var- 

ten. Helsingissä on perustettu tanskalaisten ja 
englantilaisten   mallien   mukaan   seura,   jonka 
 

tarkotuksena on tutkia psyykkisiä, spiritistisiä 
ja yliaistillisia ilmiöitä yleensä. Seuran perus- 
tamisen ovat lähinnä aiheuttaneet tanskalaisen 
herra Faustinuksen antispiritistiset istunnot. 
Herra Faustinus on ottanut innokkaasti osaa 
perustamispuuhiin ja osottanut olevansa harras 
yliaistillisten asioiden tutkija. Teemme hank- 
keesta lähemmin selkoa ensi numerossa. 1907:83, 

H e l s i n g i n  p s y y k k i n e n  s e u r a .  Tämä 
seura, jonka perustamisesta mainitsimme viime 
numerossa, on nyt alkanut toimintansa siten, 
että se on jakautunut pienempiin osastoihin, joi- 
hin kuuluu 15 henkilöä kuhunkin; näiden osas- 
tojen tehtävänä on panna toimeen, kukin omassa 
piirissään, tieteellisiä kokeita yliaistillisten 
ilmiöiden alalta. Kokeillaan ajatusten siirrossa 
ja lukemisessa, klärvoajansissa, mediumismissä 
j.n.e. Kokeiden tuloksista tehdään selkoa kuu- 
kausikokouksissa, joihin seuran ulkojäsenetkin 
pääsevät. Seuran puheenjohtajaksi on valittu 
professori Arvid Grotenfelt, varapuheenjohta- 
jaksi prof. Valdemar Ruin ja toht. G. Renvall, 
sihteeriksi neiti Selma Kajanus ja rahaston- 
hoitajaksi kirjakauppias J. Holmberg. Hallin- 
toon kuuluu neljä muutakin jäsentä, joiden jou- 
kossa kirjailija Pekka Ervast. Seuran hallinto 
toimii m.m. kirjallisena komiteana, joka kokoo 
todistettuja kertomuksia toteenkäyneistä aavis- 
tuksista, unista, ennustuksista y.m. yliaistillisista 
tapahtumista.   1907:114—115, 

1908:187, ks Peters 1908:188, 1922:73, 1933:151, 
1934:106. 

Psyykkinen  Seura,  Lontoo 
ks yliaistillinen 1905:109—111, H. P. B. 1909: 

140—142, fakiiri  1910:222,  1915:152,  1922:198, 
ks Cheiro 1923:111, H. P. B. 1925:195—203, 227 

muist. 
Psykoanalyysi, psykoanalyyttinen 
Professori Freudin keksimä nerokas psyko- 

analyyttinen  metoodi  vie epäilemättä  oikeihin 
tuloksiin — — — omalla rajoitetulla alallaan, ks 
Lagerborg,  R.   1924:75—76, 

ks Somnambulismi 1924:90, art Uni ja unen- 
näkö 1924:293—301, Sairas sielu 1926:226—232, 
1928:121. 

Psykologia, psykologinen 
Jos psykologisesti ajattelemme ks Materia- 

lismi ja humpuuki 1905:145—146, 
uskontoa psykologisena ilmiönä ks Aho, 

Juhani 1906:281, 
Ja näin lukien evankeliumin kertomus on esi- 

tys psykologisesta tosiseikasta ks Tietäjä 1908: 
8—9, 

sanojen mystillis-psykologinen merkitys, ks 
maailmanloppu 1910:133, 

1912:156,  1915:463, 
[*»kuollut» on] psykologisesti sangen mer- 

killisessä asemassa, ks Mysteriot II 1916:112— 
115, 

Ne ovat suuria psykologisia voimia nuo Kale- 
valan Väinämöiset, Ilmariset, Lemminkäiset ja 
muut sankarit, sielullis-henkisiä voimia näky- 
mättömässä maailmassa, ks Kalevala, kristin- 
usko ja 1917:161—163, 

Meidän aikamme suurin psykologinen vaara 
on Kristuksen unohtaminen, ks Kristus 1917:441 
—442, 
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[*Joh. evank.] luettuna psykologisella tavalla 
ks J. R. H: Johanneksen evankeliumi  1919:256, 

oliko siis Kristus niin huono psykologi, että 
hän esitti ihmisille semmoista, mikä on mahdo- 
tonta toteuttaa? ks sukupuolielämä 1920:151— 
154, 

ks Lehmann, E.    1921:60—61, 
psykologista symboliikkaa ks anteeksianto 

1923:83—86, 
ks itsemurha 1924:206—209, 
ks Uni ja unennäkö 1924:293—301, 
J. R. H. — — — elävin sanoin paljasti ne psy- 

kologiset kauneudet, jotka kätkeytyivät ks 
J. R. H: Isä Aabraham 1925:255, 

ks Sairas sielu 1926:232, 
ks kuume 1928:285, 
evankeliumit — — — kuvaavat ikuisia psyko- 

logisia tosiseikkoja,  ks Poika 1929:411—416, 
Kys, Viikko sitten kävelin ajatuksissani 

rantakatua. Noin kolme metriä vasemmalla tuli 
vastaani keskinkertaisesti puettu tuntematon 
mies. Katsahdin siihen, se tervehti hattuaan 
nostamalla ja samassa kävi koko ruumiini 
lävitse aivan sääriin saakka hirveä kauhun 
väristys, että olin vähällä jähmettyä. Mistä täl- 
lainen aiheutui? 

Vast. Hyvä ihminen läsnäolollaan elävöittää 
ja voimistuttaa sitä hyvää, mikä minussa on, 
paha sitä, mikä minussa on pahaa. Mutta hyvä 
tai paha ei vaikuta mitään, ellei minussa ole 
sille vastakaikua. Henkiseen pyrkijään tämä 
psykologinen laki vaikuttaa seuraavasti: hänen 
sielunsa nousee taivaaseen kohdatessaan henki- 
sesti kehittyneen olennon, esim. mestarin; mutta 
hänen sielunsa kauhistuu ja jähmettyy nähdes- 
sään elävän olennon, joka on sen pahan palve- 
luksessa, josta sielu on vapautumaisillaan, — 
semmoisen olennon, kuin on esim. mustan 
magian harjoittaja tai jonkun paheellisen epä- 
jumalan palvoja.   1929:440, 

evankeliumit — — — on kirjoitettu silmällä- 
pitäen tätä yleispätevää psykologista merkitystä. 
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:123—129. 

Psykometria, psykoskooppi 
Kys. Mistä johtuu, että muutamat henkilöt 

voivat tuntea kummallista vetovoimaa — ja 
sanoisinko rakkautta? — n.k. kuolleita esineitä, 
usein vanhoja ja halpa-arvoisia, kohtaan? 

Vast. Jos. ihmisellä on uinuvaa taipumusta 
psykometriaan (kts. Salatieteilijän Sanakirjasta, 
mitä sana merkitsee), voi hän käytettyä esinettä 
kosketellessaan tuntea itsessään ne tunteet, joita 
esineen tekijä tai omistaja on tuntenut, sillä 
esine on ikäänkuin kyllästetty käyttäjänsä 
magnetismilla. Jos esineen tekijä tai omistaja 
on sitä rakastanut ja hellinyt, voi täten herkkä- 
tuntoinenkin henkilö sitä nähdessään ja koske- 
tellessaan tuntea samantapaista vetovoimaa esi- 
neeseen. Ja koska esine kyllästyy käyttäjänsä 
magnetismilla, tuntee mediumistinen henkilö 
esinettä kohtaan samanlaisia tunteita kuin hän 
tuntisi sen käyttäjääkin kohtaan. Tätä tosiseik- 
kaa silmälläpitäen ymmärrämme kokonaisen 
sarjan sielutieteellisiä ilmiöitä: se hellyyden 
tunne, jota ihminen tuntee rakastamansa henki- 
lön    aineeellista    omaisuutta   kohtaan   ja   joka 
 

degenererattuna (huononneena) muuttuu siksi 
sukupuolihairahdukseksi, jota lääkärit kutsuvat 
fetishismiksi; se kunnioituksen tunne, jota ihmi- 
set tuntevat esim. suuren uskonnonopettajan 
käyttämiä esineitä, vaatteita y.m. kohtaan ja sit- 
temmin hänen pyhiä ruumiillisia jäännöksiään 
kohtaan ja joka uskonkappaleeksi kivettyneenä 
muuttuu pyhäinjäännöksien ja kuvain palveluk- 
seksi.   1906:94, 

P s y k o m e t r i a .     1910:224, 
ks hyöty  1911:51—54, 
[^Psykometristi A. V. Petersin lausunto 

P. E:stä 1922:76—77.] 
Psykoskooppi on selvänäköiseen havaintoon 

perustuva luonteen ja elämän vaiheiden kuvaus. 
1922:224, 

ks Holmberg, Wolmar 1923:245—246, selvänäkö 
1925:190, 

psykometrisen lausunnon — — — H. P. B:stä. 
ks H. P. B. 1929:275—277, 

P s y k o m e t r i k k o  h y v ä n t e k i j ä n ä .  
1931:161—162. 

Psykosynteettinen ks Sairas sielu 1926:228— 
232. 

Puhtaus, puhdas,  puhdistus jne 
jooga-kouluissa — — —  aina on pantu suurta 

painoa ruumiilliselle puhtaudelle ks Mens sana 
1905:145, 

tahto on puhdas, epäitsekäs ks mediumismi 
1905:182, 

Kaikkien meidän täytyy kulkea sen korven 
läpi, mutta kuta selvemmin ihanne alkaa silmis- 
sämme väikkyä, sitä selvemmin näemme myös- 
kin sen puhdistuksen tien, joka korvesta joh- 
taa luvattuun maahan, ks Sukupuoliasia 1906:17, 

ks teosofia art Mitä T. S. meille opettaa? 1906: 
152, 

rakkaus on puhdasta, epäitsekästä ks Rak- 
kauden alkemia  1906:221—224, 

PUHTAUDEN IHANNE. 
Omantunnon toimitukselle. 
Olen tutkinut teosofiaa, Tolstoita. Järnefeltiä 

y.m. ja olen mielestäni selvillä elämän tarkotuk- 
sesta. Ymmärrän, että ihmisen päämäärä on 
täydellisyyden ihanne ja että hänen elämänsä 
sisältö on siinä, että hän kaikesta sydämestään 
ja mielestään pyrkii tätä ihannetta kohti. Tässä 
pyrkimyksessään häntä estävät hänen himonsa, 
joita on monta lajia: ahneus, kunnianhimo, 
viha, kateus, suuttuminen, juoppous, ylellisyys, 
nautinnonhimo, sukuvietti j.n.e. 

Minä olen nyt jonkun aikaa taistellut kaikkia 
himojani vastaan ja olen monia vastaan taistel- 
lut menestyksellä. Niinpä minun on verrattain 
helppo pidättäytyä suuttumisesta, kunnian- 
himosta, kateudesta j.n.e. Juoppo en koskaan 
ole ollut enkä ole elänyt ylellisyydessäkään. 
Mutta kuitenkin taisteluni yhdessä suhteessa 
on toivoton. Olen sukuvietin orja. Lukiessani 
»Kreutzersonaattia» ja »Puhtauden ihannetta» 
huomasin, että olinkin monta vuotta elänyt var- 
sinaisesti sen himon tyydyttämistä varten. Nyt 
tahtoisin siitä päästä. Vaimonikaan ei enää 
tahdo alistua himojeni tyydyttäjäksi. Mitä 
minun on tekeminen? Olen taistellut epä- 
toivoista taisteluani ja ulkonaisesti niin sanoak-
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seni onnistunut, vaikka terveyteni tosin tuntuu 
heikkenevän, mutta sielustani on kaikki rauha 
poissa. Tahtoisin ja en tahdo. Tunnen itseni 
onnettomaksi ja hylätyksi. Onko Herra kään- 
tänyt kasvonsa pois? Miksi onneni riutuu? Mikä 
on puhtauden ihanne? Eikö ihminen saa rakas- 
taakaan? 

Ja kuitenkin tahtoisin tulla puhtaaksi ja 
pyhäksi, että edes voisin lapsiani kasvattaa. 

Jos osaatte,  vastatkaa  näihin kysymyksiin. 
Kunnioittavalla luottamuksella Y. K. 
Rakas Herra Y. K. 
Te olette epäilemättä oikeassa sanoessanne, 

että ihanne-ihminen, täydellinen mestari on 
muun muassa kaikin puolin juuri sitä, mitä me 
kutsumme puhtaaksi. Hän ei ole minkään himon 
orja, vaan kaikkien voittaja; hän on ratkaissut 
niiden arvotuksen ja käyttää maailman hyväksi 
kaikkea sitä voimaa, joka niissä piilee ja jonka 
hän voittaessaan on vapauttanut. Niinpä suku- 
vietinkin suuri luonnonvoima on ehdottomasti 
hänen kädessään. Mutta kuitenkin voimme 
erehtyä hänen puhtautensa suhteen ja luoda 
siitä itsellemme vaillinaisen käsityksen. 

On nähdäkseni olemassa kaksi käsitystä puh- 
taudesta; toista tahtoisin nimittää asketiseksi, 
toista ihanteelliseksi. Ymmärrys yksin jätet- 
tynä oivaltaa ainoastaan asketisen puhtauden; 
mutta toista on, kun ihmisen sieluun kuvastuu 
puhtauden ihanne. Kun joku ihmiskunnan 
opettaja puhuu puhtaudesta, ymmärtää yleisö 
tavallisesti, että hän puhuu ruumiillisesta ja 
sielullisesta itsekidutuksesta eli asketismista. 
Toistoilla esim. on epäilemättä itsellään ihan- 
teellinen käsitys puhtaudesta, mutta kun lukee 
hänen »Kreutzersonaatinsa», tulee oitis siihen 
käsitykseen, että hän puolustaakin asketismia. 
Mistähän tämä johtuu ja mikä on ero asketis- 
min ja ihanteellisen puhtauden välillä? 

Tiedän kokemuksesta, että kirjat semmoiset 
kuin Tolstoin edellämainittu novelli ja Järne- 
feltin »Puhtauden ihanne» — toisin sanoen aske- 
tiset puhtauden käsitteet — tekevät syvän, mil- 
tei hypnotisen vaikutuksen eräihin herkkätun- 
toisiin ihmisiin. Nämä ihmiset ovat kahta lajia: 
1) kokemattomia, puhdassydämisiä nuorukaisia 
ja 2) sukupuolielämän alennustiloja kokeneita 
nuoria ja vanhoja ihmisiä. Sitä vastoin nämä 
kirjat eivät vaikuta yhtä järkyttävästi tavalli- 
siin tervejärkisiin ihmisiin, puhtauden asketinen 
ihanne ei heitä miellytä. 

Että ihmiset, jotka erityisesti kärsivät oman 
sukupuolielämänsä takia, innostuvat asketisesta 
ihanteesta, riippuu asiain omasta luonnosta, 
koska tuo ihanne lupaa heille sitä vapautusta 
ja onnea, joka heiltä puuttuu. Mutta miksi 
kokemattomat nuorukaiset voivat siitä lumou- 
tua? Syy tähän on etsittävä kasvatuksesta, etu- 
päässä uskonnollisesta. Kristilliskirkollinen maa- 
ilmankatsomus näkee sukupuolielämässä jotain 
alentavaa. Ihminen siitetään ja syntyy synnissä 
—ainoa, joka synnittömästi syntyi, olikin ilman 
maallista isää! Tämmöiseen uskoon kasvatetaan 
lapsia ja nuoria, ja he saavat kuulla sukupuoli- 
elämän häpeästä, sen hairahduksista, sen rikok- 
sista — eikä mitään muuta. Viattomat lapset, 
puhdassydämiset nuoret kauhistuvat.  He häpeä- 
 

vät omaa ihmisyyttään, sillä heille opetetaan, 
että ovat yhtä heikkoja ja syntisiä kuin muut, 
että heidänkin täytyy langeta. Eikö silloin ole 
luonnollista, että kun esiintyy opettaja, joka 
sanoo: »sinun ei tarvitsekaan langeta, sinä et 
olekkaan himon orja, sinä voit nousta ja vapau- 
tua, sinä voit pyrkiä puhtauden ihanteeseen!» — 
eikö ole luonnollista, että paraimmat nuorukai- 
set silloin ihastuvat ja innostuvat ja seuraavat 
uuden opettajan lumoavaa kutsua? Saavathan 
he »Kreutzersonaatista» vahvistusta oppimal- 
leen uskolle, että kaikki mitä sukupuolielämään 
kuuluu on kauheata, inhottavaa, häpeällistä! 

Mutta kuinka käy elämässä? Sekä vanhat 
että nuoret joutuvat todella häpeään! Vanhat, 
jotka ovat viettinsä orjia, eivät siitä pääse, kai- 
kista asketisista ponnistuksistaan huolimatta! 
Ja nuoret, jotka olivat oppineet tuomitsemaan, 
saavat nähdä ja kokea, että sukuviettiin on kät- 
kettynä paljon syvempi sisältö kuin eläimelli- 
sen himon häpeä! Heissä herää rakkauden kai- 
puu ja vähitellen sukupuolielämä esiintyy heille 
aivan uudessa valossa! 

Puhtauden asketinen ihanne näyttäytyy täten 
voimattomaksi nostamaan ihmistä himojen val- 
lasta. Ja miksi? Siitä yksinkertaisesta syystä, 
että luonto ei ole semmoista tarkottanut. Luonto 
ei ole tarkottanut, että meidän väkivallalla 
pitäisi luopua vietistä, jonka luonnetta emme 
vielä tunne, jonka salaisuutta emme vielä ole 
ratkaisseet. Kaikkiin voimiin ja vietteihin, 
jotka luonto meidän käteemme antaa, on se 
kätkenyt syvän läksyn meidän opittavaksemme. 
Sukuvietin tarkotuksena on opettaa meitä rakas- 
tamaan, kuten artikkelissa »Sukupuoliasia teo- 
sofian valossa» olen koettanut näyttää (kts. 
Omatunto tammikuu 1906.) 

Itse asiassa ovat meidän käsityksemme puh- 
tauden ihanteesta juurta jaksain muutettavat. 
Sen sijaan, että itsensäkiduttajain tavalla sanoi- 
simme: »sukuvietti on eläimellinen himo, per- 
keleellinen kiusaus, josta meidän hinnalla millä 
hyvänsä pitää vapautuman», on meidän sanomi- 
nen: »sukuvietti on suurenmoinen ja ihana 
luonnonvoima, jonka salaisuuden perille meidän 
tarkotuksemme on päästä». Sen sijaan, että 
surulla ja kauhistuksella sitä katselisimme, pitää 
meidän ajatella sitä ilolla ja kiitollisuudella. 
Sillä vaikka kutsuisimme sitä pahaksikin — ja 
paha se on, jos se on himo, jonl^a orjana me 
olemme —, emme koskaan sitä voita, jos 
vihaamme ja pelkäämme sitä. »Pahaa ei voiteta 
pahalla.» Vaan me pääsemme himon orjuudesta 
ainoastaan siten, että teemme himosta korkeam- 
man minämme palvelijan. Toisin sanoen: me 
kasvamme vapaiksi vasta silloin, kun näemme 
ja ymmärrämme puhtauden ihanteellisen .ihan- 
teen. 

Te kysytte sielunne epätoivossa: »eikö ihmi- 
nen saa rakastaakaan?» Ja minun vastaukseni 
kuuluu: ihanteellinen puhtaus on juuri siinä, 
että me rakastamme! 

Mestari on puhdas. Mutta tämä ei merkitse 
ainoastaan, että hän on fyysillisesti vapaa kai- 
kesta vietistä — sillä sitä hän kyllä on —, vaan 
se merkitsee ennen kaikkea, että hän on epä- 
itsekkäässä   rakkaudessa   voittamaton.    Jos   me



Puhtaus, puhdas,  puhdistus — 481 — Puhtaus, puhdas, puhdistus 

tahdomme pyrkiä hänen puhtauteensa, älkääm- 
me asettako ihanteeksemme fyysillistä ja sie- 
lullista tunnottomuutta ja kylmyyttä, vaan 
olkoon meidän ihanteenamme sammumaton 
rakkauden tuli ja kulumaton tunteen lämpö. 
Eikö ole parempi, että »lankeamme» ja nöyr- 
rymme ja tunnemme olevamme yhtä ihmis- 
kunnan kanssa, kuin että pysyisimme »puh- 
taina» ja ylpeinä ja halveksisimme langenneita 
veljiämme ja sisariamme? Todellinen puhtaus 
ei ole ylpeä. Se ei kerskaa, ei tuomitse, ei 
hätäile, vaan se on täynnä lempeyttä, anteeksi- 
antamusta ja nöyryyttä. Se ei itseään minään 
pidä, sillä se on rakastava sydän, jonka riemu 
on kuolematon. 

Mutta mistä sitten johtuu, että ihmisillä 
yleensä on niin vaillinaiset, jopa vaaratkin 
käsitykset puhtaudesta, että he aina ensi kädessä 
tulevat ajatelleeksi asketista ihannetta? Osaksi 
tämä tietysti on seurauksena siitä kasvatuk- 
sesta, josta jo edellä puhuin, mutta osaksi myös 
siitä, että useimmilla ihmisillä on niin sanoak- 
seni »levoton omatunto» näissä asioissa. He eivät 
ole menetelleet niin, kuin heidän kokemuk- 
sensa ja valistunut järkensä myöhemmin on 
todistanut heille, että heidän olisi pitänyt mene- 
tellä. He eivät ole ymmärtäneet käyttää suku- 
viettiään oikein. He ovat tehneet siitä ainoas- 
taan nautinnon välikappaleen, sen sijaan että 
se olisi ollut heille rakkauden opettaja. Ja sen- 
tähden heidän omalletunnolleen saattaa kolkut- 
taa. Kun suuri siveydensaarnaaja esiintyy, 
hätääntyvät ihmiset sieluissaan. Asketinen 
ihanne kuvastuu heidän mieleensä, ja vaikka 
useimmat sen kieltävät, nähdessään sen mah- 
dottomaksi ja jatkavat entistä elämäänsä, on 
muutamia, joiden sielu on vaikutuksille alt- 
tiimpi, ja he rupeavat toden teolla pyrkimään 
asketista ihannetta kohti, valmistaen siten itsel- 
leen aivan uudenlaisia kärsimyksiä — kärsi- 
myksiä semmoisia, jotka voivat viedä heidät 
epätoivoon, hulluuteen tai itsemurhaan. 

Kuinka on poistettavissa tämä epäkohta? 
Ennen kaikkea siten, että kasvatus muutetaan. 
Nuorisoa ei saa kasvattaa pahasta pois, ennen- 
kuin he pahaan ovat joutuneetkaan, vaan nuo- 
riso on kasvatettava hyvään. Nuorison silmät 
on avattava niille suurenmoisille mahdollisuuk- 
sille, jotka sukuvietissä piilevät. Nuorisolle on 
opetettava rakkauden ihanuudesta ja rakkau- 
den alkemiallisesta kehityksestä. Ja samalla on 
kaikkien käsityskanta puhdistettava ja muutet- 
tava. Sukupuolivietistä on poistettava, kaikki 
häpeä. Kaikkien ihmisten, nuorten ja vanho- 
jen, on opittava ymmärtämään, että sukupuoli- 
elämä on pyhin aarre, mitä ihmiselle on annettu! 

Nyt ei minulla enää ole paljon mitään lisät- 
tävää. Kuulen teidän kuitenkin vielä kysyvän: 
»mitä minun on tekeminen?» Sillä tehän olette 
ruvennut asketiksi! 

Niin, älkää suinkaan luulko, että tahdon hal- 
ventaa teidän pyrkimyksiänne! Päinvastoin 
uskon vahvasti, että kaikenlaiset taistelut itsek- 
kyyttämme vastaan ovat henkiselle minällemme 
hyödyksi. Mutta tiedättekö, mitä todellinen 
asketismi on? Ihminen on kutsuttu viettämään 
asketin elämää vasta silloin, kun hän voi tehdä 
 

sen, kuten Jeesus sanoi, »Jumalan valtakunnan 
takia»; kun hänen sydämensä ja henkensä on 
niin tulvillaan täynnä riemua ja iloa ja rak- 
kautta, että hänelle olisi luonnotonta olla lähem- 
mässä suhteessa kenenkään toisen kanssa — kun 
hänen rakkautensa ei enää hetkeksikään kaipaa 
semmoista ilmausta! Mutta kuinka kaukana me 
vielä olemme siitä! Meidän rakkautemme on 
väsymätön juuri kaihossaan! Ja kiitos kohtalon, 
että niin on, sillä mitä meillä muuten olisi opit- 
tavaa, mitä voitettavaa? 

Te kysytte, mitä teidän on tekeminen. Mutta 
ettekö nyt jo sitä näe? Kun näkökantanne 
muuttuu, silloin se, mikä ennen on ollut teille 
murheen ja surun aiheena, muuttuu ilon ja rie- 
mun ikilähteeksi. Ja jos te huomaatte itsessänne 
semmoista, jota ette voi hyväksyä, kuinka 
helppo teidän on siitä päästä, kun te riemu- 
mielin ajattelette sen pois! 

Miksi antaisitte sijaa millekään alhaiselle? 
Pois se. Olkoon ajatus- ja tunnemaailmanne 
kuin hengen temppeli, kuin alttari rakkauden 
ja puhtauden pyhäkkö! Kaikki se, mikä on 
ainoastaan aistillista, pysyköön teistä kaukana. 
Ei ajatuskaan saa häiritä rauhaanne. Siinä suh- 
teessa olkaa varuillanne. Mutta kaikki se tuli- 
nen lämpö ja hellyys ja kaiho, joka teidän sydä- 
meenne tulvii rakkaudesta häneen, jolle olette 
uskollisuuden valan vannoneet, se olkoon sie- 
lunne tervetullut vieras. Pystyttäkää sille alt- 
tari ja palvelkaa sitä. Aikaa myöten se on 
muuttuva yhä hellemmäksi ja lempeämmäksi, 
yhä vienommaksi ja ylevämmäksi, ja rakkau- 
den alkemiallisen kehityksen kautta se vähi- 
tellen on puhdistuva jumalrakkauden itsettö- 
mäksi kullaksi. Kehotan teitä siis tekemään 
tarkan eron rakkauden ja paljaan aistillisuuden 
välillä. Kieltäytykää aistillisuudesta, mutta teh- 
kää mitä rakkaus vaatii. Ja käsittäkää, mitä 
puhun, sillä minun sanani ovat »pimeää 
puhetta». 

Veljellisesti tervehtien teidän 
P. E. 

1906:224—228, 
Puhtauden ihannetta kohden pyrkiessään 

ihmistä kohtaa tiellä kahdenlaiset esteet, ks 
Naisen kannalta 1906:243—244, 

Puhtaat jalat ja puhtaat kädet ja sielulla sii- 
vet on sillä oleva, joka mielii nousta taivaisia 
tikapuita, ks salatiede art Todistuksia etsit- 
täessä 1907:5, 

Rakkaus, kunnioitus ja puhtaus, ks Kristuk- 
sen syntymä    1907:257, 

puhdistaa sydäntään ks Matteus 1908:92, 
henkinen ja puhdas ja jalo ks Usko ja teot 

1908:131—135, 
sisäinen puhdistustyö ks väkivalta 1908:185, 
»Puhdassydämiset näkevät Jumalan», ks lapsi 

1909:133, 
»puhdista ensin mielesi ja sielusi ja ruumiisi 

ks ajatus 1909:139, 
ensimäinen askel puhtauteen päin ks vegeta- 

rismi 1909:201, 
Kys. Missä järjestyksessä ihmisen puhdistu- 

minen tapahtuu? Kokemus pyrkii nimittäin 
todistamaan, että ihmisen luonne on riippuvai-

31. 
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nen, paitsi perinnöllisyydestä ja tahdon ylei- 
sestä suunnasta, myös terveysopillisista syistä, 
tahto ja ajatukset taasen liittyvät voimakkaim- 
piin tunteisiin ja nämä vihdoin, elleivät ole suo- 
ranaisesti henkien synnyttämiä, perustuvat 
myös fysiologisiin seikkoihin erittäinkin ravin- 
toon, joten siis ihminen alkaessaan puhdistuk- 
sen ajatuksista ja tunteista, joutuu useimmiten 
taistelemaan luonnon lakeja vastaan, ja täytyy- 
kin hänen ennen pitkää Paavalin tavoin tunnus- 
taa: »Hyvää, jota tahdon, en voi tehdä j.n.e.» — 
»Voiko musta kansa muuttaa nahkansa ja pardi 
pilkkunsa j.n.e.,» kun sitä vastoin kääntäessä 
huomiota terveysopillisiin asioihin ja henkien 
suosiollisella avulla (Saloni, saarn. 11:9, uusi 
käännös) poistaessa syitä fyysillisellä alalla sel- 
laisia ominaisuuksia, mitä luetellaan Gal. 
5:22:ssa, seuraa itsestään. 

Vast. Kysyjän huomautus on paikallaan. 
Jos ihminen vahvasti tahtoo pyrkiä eteenpäin, 
silloin hänen huomionsa ensin kääntyy fyysilli- 
seen elämäänsä. Hän alottaa puhdistamalla sitä. 
Tietysti hän pitää samalla silmällä ajatuksiaan 
ja tunteitaan, mutta puhdistuksen tulos, sen 
toteuttaminen näkyy ensin ruumiillisessa elä- 
mässä. Kuinka ylensyöjä, kuinka väkevien 
nauttija voisi hillitä tunteitaan ja ajatuksiaan? 
Hän ehkä uskottelee sitä itselleen, mutta muut 
näkevät, että hän on tunteittensa orja, ei herra. 
Jos ihminen tahtoo päästä itsensä herraksi, sil- 
loin hänen täytyy alottaa kohtelemalla omaa 
fyysillistä ruumistaan tärkeänä ja kunnioitet- 
tavana palvelijana (ei orjana niinkuin itsensä 
kiduttajat tekevät), jolla ei saa olla omaa tah- 
toa, mikä olisi ristiriidassa isännän tahdon 
kanssa. Tämä on samalla tie oppia hallitsemaan 
alempia »ilmassa liikkuvia» henkiä. 1909:261, 

ilmapiiri olisi niin puhdas ja ylevä kuin mah- 
dollista! ks looshityö  1909:339—340, 

Puhdistuksen tarkotus on m.m. poistaa aivoista 
taipumus uniennäkemiseen, jotta ihminen voisi 
ruveta  »muistamaan», ks uni 1910:76, 

Mutta paras suojelija on aina puhdas sydän, 
ks aura 1910:126, 

»puhdistuksen tiestä» ks itsehillintä 1910:130 
—131, 

Vaan auvon lapsi on puhtaus, ks Rakkaudelle 
1910:199, 

Puhtaalla elämällä ks C. W. L. 1910:360, 
ks unielämä 1912:46, 
Puhdistuksen tiellä muodostaa 7 vuotta yhden 

ajanjakson.   Silloin ks luku 1912:47, 
sielu on päässyt puhdistuksen tien alkuun, 

mutta ks aate 1912:254—256, 
puhdassydämisten ja rehellisten ihmisten 

rahalaitos!  ks pankki 1914:50—51, 
Vain puhdassydämiset »näkevät Jumalan», ks 

Salaisen Opin Maailmansynty 1914:54—59, 
puhdistuksen tiellä kulkijan pään ympäri ks 

heraldiikka 1914:149—150, 
siveellisesti puhdistamaton ks salatiede 1914: 

199, 
sisäisen sydämen puhdistuksen kautta, ks 

Marjatan rengas 1914:411—412, 
siveellisesti puhtaampi — — — personallinen 

puhdistus ks tajunta 1915:52—54, 

Kun olemme puhdistaneet sydämemme ja ks 
Mysteriot I 1916:67, 

Kun tämä murheen ja väsymyksen tunne puh- 
distuu tietoisesta itsekkyydestä ks Kaita tie 
1916:153—154, 

puhdista sydämesi ks yhteiskunta 1919:259— 
260, 

Ainoastaan »puhtaat sydämestä saavat nähdä 
Jumalan», ks kehitys 1920:99—101, 

»Puhtauden ihanne» asetettiin niissä opetus- 
lasten silmien eteen ks sukupuolielämä 1920:152 
—154, 

meidän tulee ylläpitää puhtauden Vesta-tulta 
sydämemme alttarilla, ks Joulun sanoma 1922: 
298, 

Puhdistustyö oli jo täten tapahtunut ks vai- 
naja  1924:314, 

sydämen puhtautta — — — puhtauden kai- 
puuta ks Mestarikirjeet  1925:100—101, 

puhdista sydämesi ks Messias 1926:74, 
[*vpm:n] puhdistus ja uudistus on tarpeen, 

ks vpm 1926:106—107, 
puhtauden — — — tie ks R-R-teosofia 1928:2, 
Kaikkien kuolleiden täytyy — — — puhdistua 

synneistään — — — puhdistus on jokaiselle eri- 
lainen ja eri pitkä, ks Suomen tulevaisuus 1928: 
206—208, 

Ihmisen täytyy kulkea pitkä puhdistuksen ja 
itsekasvatuksen tie, ennenkuin hänen omalle 
katseelleen voidaan okkultisella tavalla avata 
luonnon sisäisen ja salaisen järjen toimintaa, 
ennenkuin hän voi nähdä Jumalan toimintaa 
luonnossa. Jeesus Kristus sanookin evankeliu- 
missa: »Yksistään puhtaat sydämestä voivat 
nähdä Jumalan». Muut eivät Jumalaa näe. Siinä 
ei ole muu estämässä kuin oman sydämen puh- 
distamaton itsekkyys. Kuka tahansa voi ruveta 
tutkimaan, mutta kukaan ei pääse pitkälle, ellei 
hän puhdista sydäntään. Semmoinen on laki. 
pote art Nimien taikaa I]  1928:309, 

Jos eivät kätemme ole puhtaat, vie rahan 
henki  meidät turmioon,   ks raha 1929:319, 

»Puhtaat sydämestä saavat nähdä Jumalan», 
ks Poika  1929:410—416, 

Kuoleman jälkeen kaikki puhdistumme, mutta 
ks synti 1930:379, 

puhdistua — — — puhdistaa sielumme ks 
Paavali  1932:206—207, 

Ne ihmiset ovat puhtaita ks kuolema 1932:275 
—276, 

puhdistaa järkeämme ks buddhi 1933:172—173. 
Puhujat, puhe, puhuminen 
»Teosofia on ikuisten totuuksien uskonto ja 

Teosofinen Seura on vapaan ajattelun temppeli. 
Sentähden jokainen teosofinen kirjailija tai 
puhuja itse on vastuunalainen sanoistaan — ja 
lukija tai kuulija omaksuu niistä vain sen ver- 
ran, minkä omatuntonsa ja järkensä hyväksyy», 
ks Palomaa  1906:62—63, 

Teosofinen puhuja  ei menettele viisaasti, jos 
— — — Vaan hänen on tuotava samat asiat esiin 
tällä tavalla: ks salatiede art Todistuksia 1907: 
3—5, 

Palomaa — — — kiertävänä puhujana ks 
luennot 1908:185, 

ks kirjallisuus 1911:11—12, 
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meidän täytyy ensin tuntea Kristusta sisäs- 
sämme, sitten vasta kykenemme kuulemaan 
ulkonaisen Kristuksen  äänen,   kun hän puhuu. 
— — —  se ihminen, joka meille tuossa puhuu, 
on Kristus. — — — Kristus tulisi olemaan ulko- 
puolella T. S:aa — — — Mutta tästä en mitään 
tiedä enkä tahdo’ siitä sen enempää puhua. Tyy- 
dyn ks Kristus 1911:289, 

Muuan maaseutulainen T. S:n jäsen kysyi 
minulta äsken, eikö Suomen Teosofinen Seura 
voisi kustantaa oman kiertävän puhujan, joka 
kulkisi looshista looshiin ja kaupungista kau- 
punkiin. »Luulisihan nyt meidänkin seuramme 
jaksavan pitää omaa ‘pappia’, kun kaikki toiset 
vallankin pienet seurat siihen pystyvät.» Tuuma 
oli mielestäni siksi hyvä, etten osannut muuta 
sanoa kuin: »kyllä kai T. S. sen jaksaa, kun vain 
ensin ilmestyy sopiva henkilö. Jos olisi meillä 
intoa uhkuva mies tai nainen, kyllin oppinut 
ulkonaisesti ja kyllin sivistynyt sisäisesti, joka 
tahtoisi käydä loosheissa tarkastamassa ja 
ohjaamassa niiden työtä ja lietsomassa jäsenissä 
hengen tulta, niin varmasti Seuramme keksisi 
keinoja semmoista palkata. Ulkomailla tämmöi- 
siä virkailijoita on. Indiassa esim. niitä kutsu- 
taan looshitarkastajiksi ja valitaan aina vuo- 
deksi toimeensa. Muutenhan meillä tehdään 
sensuuntaista työtä vapaaehtoisesti. Onhan 
meillä tätä nykyä pari kiertävää kirjakaup- 
piasta, jotka samalla tekevät hyvää henkistä 
työtä sekä jäsenten että syrjäisten kesken. Kun- 
han vähän odotamme, uskon, että uusiakin 
työntekijöitä ilmestyy. Monet nuoret kasvavat 
jo teosofisessa ympäristössä ... Kun heistä vart- 
tuu miehiä ja naisia, löytyy kyllä heidän jou- 
kostaan sekä puhujia että toisenlaisia työnteki- 
jöitä . . .    1911:352—353, 

Nyt kuluneena vuonna samoinkuin ennenkin 
on valitettu teosofein puolelta, että teosofian ja 
Teosofisen Seuran nimessä voi maaseudulla jos- 
kus esiintyä puhujia, jotka eivät mitenkään vas- 
taa teosofiselle puhujalle asetettavia vaatimuk- 
sia. He saattavat esittää omia harhaanviepiä 
mielipiteitään oikeaoppisena teosofiana, vieläpä 
saattavat rahoja kerätä »Seuran hyväksi» tai 
»aatteen edistämiseksi», vaikka ne joutuvat hei- 
dän omiin taskuihinsa. Tämä on sangen ikävä 
ilmiö, mutta minä olen ainakin vastannut, että 
Seura ei kykene tämmöistä estämään. Emme 
voi kieltää ketään puhumasta teosofiasta enem- 
män kuin muistakaan aineista. Jokainen täys- 
ikäinen kansalainen toimii omalla vastuullaan 
ja omaksi kunniakseen tai omaksi häpeäkseen. 
Seuran puolesta voimme vain ilmottaa loosheil- 
lemme ja jäsenillemme, että he olisivat varuil- 
laan keinottelijoista, ja sitä olen tehnyt sekä 
suullisesti että kirjallisesti. Jokainen jäsen tie- 
täköön, ettei kellään ole oikeutta esiintyä Teo- 
sofisen Seuran nimessä; on ainoastaan yksi vir- 
kailija Suomessa, joka virkansa puolesta ja 
virallisesti edustaa Teosofista Seuraa, ja se on 
ylisihteeri. 

Mitä taas teosofiaan tulee, on kyllä jumalalli- 
nen viisaus niin suuri ja syvä, ettei kukaan 
inhimillinen olento ole sitä tyhjentänyt eikä 
lopullista sanaa siitä sanonut. Mutta jos kerran 
emme pidä  semmoisia   olentoja kuin Kristusta 
 

tai Buddhaa ehdottomina auktoriteteina — 
puhumattakaan H. P. Blavatskysta, Annie 
Besantista tai muista suurteosofeista, — niin on 
kerrassaan naurettavaa asettaa joku Pekka tai 
Paavo auktoritetiksi teosofisissa asioissa. Ja sur- 
kuteltava on se Pekka tai Paavo, joka itsestään 
luulee ja sanoo, että hän on yhtä hyvä jumalal- 
lisen viisauden tietäjä kuin Blavatsky tai Besant 
tai vaikkapa Jeesus tai Buddha. Kaikessa tie- 
dossa on asteita, ja koska jumalallinen viisaus 
on ihmistietämisen esine, on myös eri asteita 
teosofisessa tiedossa. Miksikä muuten puhuttai- 
siin viisauden mestareista ja heidän oppilais- 
taan, vihityistä ja vihkimättömistä? Mieletöntä 
on vertailla itseään ajatuksissaankaan Jeesukseen 
tai edes Blavatskyyn tai Besantiin. Ja jos mis- 
tään sanomme »tämä on teosofian oppi», sano- 
kaamme sitä semmoisesta opista, jonka kaikkien 
aikain viisaat ovat hyväksyneet tai jonka edes 
Madame Blavatsky on esittänyt, mutta älkääm- 
me sanoko niin omista mielijohteistamme. Ei 
tämä kiellä meidän ajatusvapauttamme — päin- 
vastoin. Mutta se opettaa meitä erottamaan 
omat mielipiteemme Viisaitten lausunnoista, 
milloin ne ovat ristiriidassa. 

Ajatteleville tämä on kaikki turhaa puhetta, 
mutta olen näin kirjottanut näyttääkseni, etten 
iloitse mistään teosofian nimessä harjotetusta 
onnen onkimisesta.   1911:354—355, 

ks Lehto, Juho 1912:10, 
Sanovathan fysiologit, että puhuminen on ras- 

kainta ja voimia kuluttavinta työtä mitä on. 
ks Steiner    1912:198, 

Herra Hannula on jo tunnettu teosofisena 
puhujana kotipitäjässään ja ks J. R. H. 1915:402 
—403, 

salaisuuksia, joista ei saa puhua? ks Myste- 
riot I 1916:63—67, 

jumalallisen puhelahjan väärinkäyttöä ks 
panettelu 1916:381—382, 

Se kuuli, että minua pidettiin etevänä puhu- 
jana ja ihmisenä, jolla oli sanoma sanottavana 
ajalleen, mutta se ei koskaan käskenyt minua 
puhumaan suuriin juhlasaleihinsa, yliopistoi- 
hinsa,  kirkkoihinsa ...  ks  Suomi    1918:71—72, 

Kyllä se mitä puhun on omaa ajatustani ja 
näkemystäni,   ks tunnustus 1918:165—167, 

suuri puhuja  ks Paavali 1919:215, 
Koetin edelleen olla puheissani  avomielinen, 

mutta — — — »Puhua on hopeata, mutta vaieta 
on kultaa». — — — Ihmiselle itselleenkin on 
vahingoksi, jos hän on pakoitettu sulkemaan 
sydämeensä, mistä hänen suunsa haluaisi puhua, 
sitä enemmän, kuta avomielisempi hän on luon- 
teeltaan,    ks R-R    1920:338—348, 

R-R-seuran kiertävälle puhujalle ks J. R. H. 
1921:383—384, 

Olen siis kirjan »puhunut» ks P. E. XII Kuka 
Jeesus oli?  1922:264, 

lahjakkain ja loistavin puhuja ks A. B. 1923: 
287, 

tunnettu lahjakas ja uuttera puhujamme ks 
J. R. H. 1923:357, 

useat puhujat ylistivät sotaa ja ks vegetarismi 
1924:8—9, 

ks Vuorisaarna 1927:88, 
puheissani ks Europa  1928:10—13, 



Puhetorvi — 484 — Punainen aika 

Mutta puheemme on oleva sielumme laulua. 
ks laulu 1929:168, 

Puhelin itsekseni:  oi rakas ks A. B.  1929:181, 
silloin häneltä jää kaikki tavallinen puhumi- 

nen — — — Tämä on »puheen» positiivinen 
puoli,   ks kuolema 1930:131, 

ottaa halukkaita vastaan puheilleni. ks 
P. E. II koti 1930:188, 

Ei ihmiselle ole puhekyky annettu vain sitä 
varten, että hän vaikenisi. Mutta ei ks haaveilu 
1931:73, 

Herra Hannula — — — ei ollut tilapäinen 
vaan vakituinen puhuja   ks Päämaja 1932:239, 

Tuolla jyrkällä puheellasi sinä melkein pelo- 
tat minua,   ks kuolema 1932:274—276, 

Omassa puheessani ks satu   1933:243—247. 
Puhetorvi 
luulivat olevansa — — — erityisiä Jumalan 

puhetorvia   ks synti 1909:75, 
mystillisen Kristuksen puhetorvina ks sala- 

tiede  1921:454—456, 
» — — — Anna aikakauskirjan olla sinun 

puhetorvenasi!»   ks R-R 1922:2, 
Jeesus oli ihminen, jota ei mikään muu inhi- 

millinen olento, »maailmanopettaja» eli boodhi- 
sattva, käyttänyt puhetorvenaan, vaan joka itse 
Jeesuksena yhtyi Kristukseen, s.o. Logokseen, 
ja täten joutui ks Mestarikirjeet  1925:100—101, 

madame Blavatsky heidän [*Mestarein] puhe- 
torvenaan   ks auktoriteetti 1925:150—151, 

okkultisen tutkimuksen itsetietoiseksi puhe- 
torveksi maailmassa ks P. E. XII Kadonnut 
Sana 1925:337—342, 

jollei T. S. pitänyt kiinni alkuperäisestä ohjel- 
mastaan ja pysynyt Viisauden Mestarein puhe- 
torvena, jäisi se paljaaksi filantrooppiseksi seu- 
raksi, jommoisia maailmassa ennestäänkin oli 
yllin kyllin,   ks teosofia  1926:164—169, 

Toista on, jos vain väitetään, että Krishna- 
murti on »maailmanopettajan» puhetorvi, ja 
vaikka lisättäisiin, että »maailmanopettaja» on 
Kristus. Sillä vaikka »maailmanopettaja» ei ole 
Jeesus Kristus, saattaa toiselta puolen Kristuk- 
sella olla puhetorvia ihmisten kesken, joten 
kysymys nyt käy läheisemmäksi ja käytännölli- 
semmäksi. — — — Jotta voisimme uskoa, että 
Krishnamurti todella olisi kosmillis-mystillisen 
Kristuksen puhetorvena, täytyisi meidän nähdä 
hänen tunnustavan evankeliumein Kristuksen, 
hänen viidet käskynsä ja Buddhan rauhan- 
sanoman. — — — Mitä nyt meihin täällä Suo- 
messa tulee, ei meillä ole mitään »maailman- 
opettajaa» ja hänen puhetorviaan vastaan, mutta 
me olemme jyrkästi sitä vastaan, että Jeesuk- 
sen Kristuksen nimi sekoitetaan näihin asioihin 
ja siten johdetaan ihmisiä harhaan, ks I. T. J. 
1926:242—247. 

Puku, pukekaa 
Pukekaa päällenne Kristus, ks Kristus art 

Salainen Kristus 1909 joulul: 3—4, 
Sillä puku — sen ymmärrämme okkultisesti 

— on ihmisen verho tässä ulkonaisessa maail- 
massa. Meidän pukumme pitäisi voida ilmaista 
jotakin omasta yksilöllisyydestämme, vaikka 
kyllä kaikilla ei ole oma yksilöllisyys vielä niin 
voimakas,   että  voisivat  löytää  sille  luontaisen 
 

puvun, ks teosofia Yleiseuroppalainen 1913:289 
—292. 

Pulma 
Mutta tässäpä oli pulman ydin. Vaikka ks R-R 

1926:69-71, 
vakuutettuna siitä, että H. P. B. kykeni parai- 

ten ratkaisemaan hänen pulmansa. — — — Sil- 
loin olisimme ratkaisseet yhteiskunnallisen pul- 
man omassa piirissämme niin, että meidän kes- 
kuudessamme ei olisi ollut köyhyyttä eikä kur- 
juutta,   ks H. P. B. 1926:99—101, 

Jos tahdotte olla maan suolana, antakaa 
älynne ratkaista pahat pulmat, jos ks Temppeli- 
rahasto  1927:31. 

Punainen aika 
Ja elokuussa 1906 sotkeutui punainen kaar- 

timme n.k. Viaporin kapinaan, mikä seikka 
todisti, ettei senkään ihanne ollut väkivallasta 
kieltäytyminen,   ks ennustus 1914:420—422, 

punakaartilaisten joukko ks Suomi 1917:447 
—451, 

sanoissani liian suurta sympatiaa »punaisia» 
kohtaan,   ks Suomi 1918:71—73, 

PUNAISEN AJAN UHRIT. 
Heti punaisen kapinan puhjettua murhattiin 

Sainiolla lähellä Viipuria kauppias A u g. 
ö h b e r g, joka oli Viipurin vanhimpia teoso- 
feja ja aikoinaan toiminut Viipurin looshin 
puheenjohtajanakin. Hän oli niitä ihmisiä, jotka 
eivät elämässä tee paljon melua itsestään, mutta 
koettavat hiljaisesti olla ja elää sen ihanteen 
mukaisesti, jonka he ovat itselleen omaksuneet. 
Käydessäni Viipurissa ennen joulua huomautin 
öhbergille, että hän näytti raskasmieliseltä ja 
huolestuneelta. »Ihminen on niin heikko», hän 
vastasi yrittäen hymyillä leikillisesti, »ettei hän 
jaksa iloita, vaikka saa suorittaa vanhoja vel- 
kojaan.» Selitykseksi sain sitten tietää, että 
häneltä oli — ellen muista väärin — marraskuun 
punaisella viikolla varastettu tavaroita useam- 
pien tuhansien markkojen edestä. En muista 
enää, koska ensi kerran tutustuin Aug. 
Öhbergiin, mutta vuosia se oli ennenkuin Suo- 
men T. S. perustettiin, sillä öhberg vanhana 
teosofina oli mukana jo skandinavilaisessa 
T. S:ssa. Nyt hän on vapaana huolista siinä 
maassa, jossa ei koi syö eikä ruoste raiskaa, ja 
saa vapaasti jatkaa astrologisia ja teosofisia 
lempiharrastuksiaan. 

Huhtikuun puolivälissä vangittiin Sammatissa 
tuomari Unto N e v a l a i n e n  ja murhattiin 
pari päivää myöhemmin mitä raaimmalla ja 
julmimmalla tavalla. Hänessä kadotti Teosofi- 
nen Seura yhden paraimmista ja lupaavimmista 
jäsenistään. Viime vuosikokouksessa hänet 
valittiin T. S. hallituksen jäseneksi, veljesrahas- 
ton hoitajaksi ja myös Osakeyhtiö Tietäjän joh- 
tokunnan jäseneksi. Näkyi, että Seura toivoi 
saavansa käyttää hyväkseen sekä hänen lain- 
opillisia tietojaan että hänen monivuotista koke- 
mustaan liikemiehenä; hän olikin valmis auliisti 
asettamaan kykynsä ja lahjansa T. S:n palve- 
lukseen, jonka hyväksi hän jo paljon työtä ja 
uhrauksia oli tehnyt sekä Savonlinnan teosofi- 
sen looshin perustajana ja puheenjohtajana että 
teosofisen kirjallisuuden innokkaana edistäjänä
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ja levittäjänä. Moni Tietäjän lukija varmaan 
muistaa, mitä liikuttavan kauniita ja rohkaise- 
via sanoja hän kirjotti Tietäjän toimitukselle 
v. 1915, jolloin oli esillä kysymys Tietäjän sisäl- 
löstä; minun sydämeni oli niistä silloin sano- 
mattoman kiitollinen. Marraskuussa viime 
vuonna laadin hänen kanssaan sen »kauppa- 
kirjan», jonka nojalla omistamani Tuonenkylän 
päämaja siirtyi Suomen Teosofiselle Seuralle. 
Unto Nevalainen oli harvinainen ihminen, aut- 
tavainen, puhdassydäminen, hyvää uskova, juuri 
semmoinen, joka menestyy yhteistyössä toisten 
kanssa. Suuri on suru monen ystävän sydä- 
messä, kipeästi häntä kaipaa moni, jonka aineel- 
linen tuki ja turva hän oli. Täynnä toiminnan- 
halua, täynnä valoisia toiveita tämän fyysillisen 
elämän suhteen hänet äkkiä temmattiin irti 
maasta ja siirrettiin Tuonelan joen toiselle puo- 
lelle. Onneksi tiedämme, ettei hän itse kadot- 
tanut tilaisuuksiaan työhön ja henkiseen kehi- 
tykseen. Mitä ihminen on täällä, sitä hän on 
sielläkin. Niin harmooninen personallisuus kuin 
Unto Nevalaisen saavutti pian tasapainonsa 
takaisin manalan majoilla, ja nyt hän tuolla 
vapaammassa maailmassa sekä olemuksellaan 
että sanoillaan ja teoillaan levittää ympärilleen 
sitä onnen, rauhan ja rakkauden evankeliumia, 
joka häämötti hänen sydämelleen jo tässä näky- 
väisessä ruumiissa. 

Punaisen ajan uhrina pidän myös rauta- 
tieläistä Yrjö K a l l i s t a  Oulusta, joka 
nykyään Oulun lääninvankilassa sovittaa osan- 
ottonsa Oulun työväenliikkeeseen ja punaiseen 
kaartiin —uhrina, koska siinä todella jalo, epä- 
itsekäs ja nerokas ihminen kärsii aatteensa puo- 
lesta. Hänestä voi sanoa, että hänen omat vel- 
jensä, joita hän ei tahtonut hyljätä, vaikka oli- 
sikin nähnyt heidän erehdyksensä, ovat vetä- 
neet hänen ylitsensä kovan kohtalon. Niin pit- 
käksi aikaa kuin hänen rangaistuksensa kestää, 
on Teosofinenkin Seura kadottanut yhden lah- 
jakkaimmista työntekijöistään. Olihan monta 
kertaa kysymys siitä, että Yrjö Kallinen antau- 
tuisi kokonaan teosofiseen työhön. Toivottavasti 
tämä vielä tulee tapahtumaan, sittenkun vanha 
karmallinen velka on kunnialla loppuun suori- 
tettu. Vankilassa istuessaan Yrjö Kallinen etsii 
lohdutusta teosofiselta elämänymmärrykseltään 
ja okkultiselta itsekasvatukseltaan; toivon, että 
hän myös lohdutuksekseen muistaisi, että 
hänellä on ystäviä yltympäri teosofisissa pii- 
reissä. 

Ehkä on vielä monta meidänkin teosofisista 
piireistämme, jotka ovat henkensä menettäneet 
punaisen ajan uhrina ja joista minulla ei ole 
tietoa. Kolme nuorukaista muistuu kuitenkin 
mieleeni, joita jälkeen jääneet vanhemmat kai- 
pauksella surevat — näiden suruun yhdyn minä- 
kin — : sanomalehtimies Eero T u r u n e n  
Viipurista, joka kaatui taistelussa valkoisten 
puolella Karjalan rintamalla ja joka lapsesta 
saakka harrasti innolla teosofiaa; Mustialan 
maanviljelyskoulun oppilas Adam L e h i k o i -  
nen Juuasta, jonka punaiset murhasivat maa- 
liskuulla ja joka oli vanha tuonenkyläläinen 
sekä kaikessa hiljaisuudessa älykäs ja vakaan- 
tunut     teosofi;     sekä     nuorukainen     A a r n e  
 

H e i s k a n e n  Helsingistä, joka kaatui maalis- 
kuulla punaisten rintamalla Vilppulassa ja joka 
muutamia vuosia sitten oli mukana johtamas- 
sani lootuskoulussa.   1918:94—96, 

Jos minua pyydettäisiin kertomaan jotain 
muistelmia »punaiselta ajalta», kertoisin ennen 
kaikkea siitä huomattavasta ilmiöstä, jonka näin 
Helsingissä joulukuun 16 p:nä 1917. Oli myö- 
häinen ilta. Junalle menossa saavuin rautatie- 
torille. Jo matkan päässä ihmettelin, miksikä 
tori hohti niin helakan punaisena aivankuin ben- 
galitulia olisi poltettu yltympäri. Vasta lähelle 
päästyäni ja huomattuani, ettei valo lähtenyt 
lyhdyistä eikä satunnaisista tulista, katsahdin 
taivaaseen ja näin oitis, mistä outo punainen 
hohde oli alkunsa saanut. Torin yläpuolella kor- 
kealla ilmassa leijaili pitkulainen, monisärmäi- 
nen pilvi. Se oli väriltään veripunainen, itse- 
loistava ja valoa levittävä. Sen loisto oli näh- 
tävästi sen omaa, koska taivas yltympäri oli 
pimeä. Vain pohjoisesta päin leimahteli pitkiä 
valkoisia revontulen säikeitä. Pilvi ei kuulu- 
nut samaan ilmiöön. 

Torilla ei näkynyt paljon ihmisiä. Mutta tove- 
rini ja minä jäimme ihmetellen katselemaan 
outoa luonnonilmiötä. Muuan vanhanpuoleinen 
herrasmies liittyi myös pariimme ja ihmetteli 
kilpaa meidän kanssamme, mistä tuo pilvi oli 
kotoisin. Sillä valo oli pilven omaa. Se ei hei- 
jastunut muualta. Enksiksikään ei kukaan 
meistä ollut nähnyt esim. valonheittäjää, jonka 
valo olisi ollut veripunaista. Toiseksi ilmiö kesti 
kellon mukaan useampia minuutteja ja hävisi 
näkyvistämme siten, että pilvi itsestään vähitel- 
len suli ilmaan, tullen sekä pienemmäksi että 
heikommaksi hohdoltaan. 

En pidä itseäni taikauskoisena, mutta näky 
teki minuun psyykkisen vaikutuksen. Kun kat- 
selin pilven muotoa, antaen ilmiön sielullisesti 
vaikuttaa minuun, en voinut olla ilmaisematta 
tunteitani toverilleni: 

—Tuo ei ole hyvä ... ei ollenkaan hyvä. Se 
on kuin merkki ja enne. Katsele nyt pilven 
muotoa . .. aivankuin kartta: Helsinki keskellä, 
Turku tuolla vasemmalla ja ken tietää, kuinka 
kauas itään. Näetkö, Oulunkyläänkin viittaa 
yksi lonka. Se on kuin etelä-Suomen kartta. . . 
Tämä näky pelottaa minua.. . sehän on aivan- 
kuin verenvuodatusta . . . Uudistuvatko vielä 
marraskuun verilöylyt? 

Ne uudistuivat, kuten kauhuksemme tie- 
dämme, hirvittävässä ja moninkertaisessa muo- 
dossa. Kummallinen ilmiö kylmänä joulukuun 
iltana oli todellinen enne. Luontokin siis avasi 
suunsa ja puhui. Sekään ei enää mykkänä jak- 
sanut katsella ihmislasten kurjuutta. Voi meitä. 
1918:130—131, 

En malta olla uudestaan painattamatta vuonna 
1907 kirjottamaani artikkelia »Onko veljeysaate 
toteutettavissa?»1) En itse muistanut koko kir- 
jotusta, ennenkuin eräs ystävä huomautti siitä. 
Luin sen mitä suurimmalla mielenkiinnolla ja 
rohkenen uskoa, että Tietäjän lukijat tekevät 
samoin. Kaikki teosofit, jotka ovat harrasta- 
neet yhteiskunnallisia kysymyksiä, saavat siinä 
 

 
1)   [*ks veljeys art Onko  1907:95—99] 
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aatteellisesti ratkaisevan selityksen koko punai- 
seen kapinaan.   1918:165, 

olkoon tämä sanottu »punaisten» kunniaksi 
ks  vainaja  1919:63, 

maailmansota ja Suomen punainen vallan- 
kumous saivat mieleni muuttumaan ks yhteis- 
kunta  1919:226—229, 

Se unelmani osoittautui turhaksi punaisena 
talvena  1918.   ks marttyyrit  1920:5—6, 

punaisen kapinan jälkeen ks ennustus 1920: 
51—54, 

mikä olisi ollut talvella 1918 tehtävä — — — 
Silloin emme olisi jakautuneet kahtia »punai- 
siin» ja  »valkoisiin»,   ks sota  1920:198—199, 

Tuli sitten punainen vallankumous meillä 
Suomessa ja kaikki ne ikävät tapahtumat Teo- 
sofisessa Seurassamme, jotka vallankumousta 
ovat seuranneet,   ks R-R 1920:339—348, 374. 

» P u n a i n e n  k i r j a »  ks Palomaa 1906:61 
—63. 

P u n a i n e n   lanka 
punainen lanka niin sanoaksemme yhdistää 

eri avaimet,   ks valhe 1909:335, 
Vasta myöhempi tutkija voi löytää sen punai- 

sen langan, joka sitoo kaikki edellisten tutki- 
mustulosten kukat yhdeksi kokonaiseksi seppe- 
leeksi. Niin on tieteellisessä tutkimuksessa, ja 
niin on myös salatieteellisessä, ks evankeliumi 
1913:60, 

ainakin omassa mielessäni on olemassa punai- 
nen lanka, joka sitoo yhteen työn tulokset, 
vaikka monipuolisuuteen velvottava tunto ks 
kansa 1914:501. 

» P u n a i n e n  r i s t i »  ks Karadja. Mary 
1931:41. 

Punkaharju  1915:262. 
Punnitus 
Meidän tulee sielumme koko hehkulla rakas- 

taa tätä armasta isänmaatamme, nyt kun sitä 
punnitaan jumalien vaa’assa ja kun sen vastai- 
sia kohtaloja määrätään. — — — Onko meitä 
rakastajia niin paljon, ettei Suomen kansa pun- 
nittuna havaittaisiin liian köykäiseksi? ks Suomi 
1917:446—451, 

elämän arvoja punnitessaan ks R-R 1932:71 
—72. 

Puolalainen 
Tapasin äsken erään puolalaisen professorin, 

joka ks India 1924:367. 
Puolitotuus 
Kauhistuin tätä [*A. B:n] lausetta, sillä se oli 

minusta mitä pintapuolisin puolitotuus; toinen 
puoli, jota Mrs. Besant jätti painostamatta, oli 
se, että ks sota 1920:104—105. 

Puolue, puo luee l l inen  
Lahkolaiskiistat ja puolueriidat ovat hävin- 

neet muinaismuistojen joukkoon, nyt kilpaillaan 
vain tosi tiedossa ja taidossa, ks kansa art Kan- 
sallinen kulttuuri ja 1906:192—193, 

Puolueihmistä huvittanee tämä hänen kuvauk- 
sensa tausta, joka ks Leino, Eino 1906:283, 

Ei kellään T. S:n jäsenellä ole oikeutta sekot- 
taa Seuraa puoluekysymyksiin. ks lakko 1911: 
54—55, 

on aivan kuin kaksi teosofista »puoluetta» 
olemassa  — — — Mikä  nimittäin  on  liikkee- 
 

seemme pujahtaneen erimielisyyden sisin ydin? 
Se on yksinkertaisesti siinä, että jotkut vanhat 
teosofit — »pieni puolue» — eivät jaksa sulat- 
taa sitä, että Suomen kansalle niin yleisesti 
saarnataan teosofiaa,   ks P. E. VII 1911:87—88, 

otaksuin, ettei kukaan saattaisi epäillä minua 
puolueellisista »tarkotuksista», jos sanoisin 
totuuden sanan,   ks opettaja 1912:405—414, 

Suomen miehet — — — aina jakautuvat puo- 
lueisiin ja riitelevät keskenään. — — — Heidän 
järkensä ei ole niin valistunut, että he näkisivät 
omien puoluepyyteittensä ulkopuolelle ks nai- 
nen  1913:265—267, 

Elämme nyt ajassa, jolloin puolueriitojen 
pikkumainen ääni kansassamme on miltei 
lakannut kuulumasta, ks kulttuuri 1914:499 
—500, 

Ellen erehdy, on meidän työväenpuolueemme 
yhteiskunnallinen ja valtiollinen ohjelma juuri 
se ohjelma, jota kannatan, ks Suomi 1917:155 
—157, 

ks yksimielisyys 1917:345, 
Jopa jotkut huhuilevat verisestäkin yhteen- 

otosta näiden puolueiden välillä, ks Suomi 1917: 
450—451, 

Tietäjä ei ole puoluelehti, ks rauha 1918:98 
—99, 

Tietysti minunkin mielestäni korkein saavu- 
tus on epäitsekäs käytännöllisyys, mutta se lie- 
nee harvinainen puolue-elämässä. Ja sentähden 
teosofina vieroan puolue-elämää, ks yhteiskunta 
1919:258—260, 

Suomen T. S:n jäsenet ovat viime vuosina 
jakautuneet ikäänkuin kahteen puolueeseen, 
joista toinen pitää teosofein velvollisuutena 
ottaa osaa yhteiskunnallisiin parannuspuuhiin, 
toinen taas pysyttelee alkuperäisessä teosofi- 
sessa työohjelmassa, tahtoen säilyttää teosofista 
liikettä puhtaasti henkisenä liikkeenä. Väli näi- 
den »puolueiden» välillä on aikaa myöten kehit- 
tynyt yhä kireämmäksi, suureksi osaksi siitä 
syystä, että »yhteiskunnallinen puolue» on usko- 
nut kulkevansa presidentin jäljissä ja noudatta- 
vansa hänen uusia työsuunnitelmiaan, jonka 
tähden se on katsonut velvollisuudekseen arvos- 
tella »henkistä puoluetta» vanhoilliseksi ja epä- 
teosofiseksi,   ks R-R 1920:242—247, 

vaarassa — — — puolueet ks Valon ja varjon 
veljet    1922:104—105, 

ei puoluehengessä,   ks   aseet    1924:81—82, 
Puolueet ja ryhmittymiset ovat todisteina 

kansan elinvoimista, mutta ne vievät perikatoon, 
jos itsekkäät erikoispyyteet sokaisevat silmiä 
näkemästä kaikkien yksilöiden ja puolueiden 
yhteistä hyvää,   ks armeija    1924:285—286, 

Kirjeenvaihtajani ajattelee tässä ehkä, että 
esitän asiat puolueellisesti omalta kannaltani, 
nähden oman ja ystävieni menettelyn ks R-R 
1926:70—71, 

Joka tapauksessa tämä »puolueihin jakautu- 
minen» on omiansa pinnallistuttamaan teoso- 
fista liikettä, ks H. P. B.    1926:100—101, 

teosofinen elämänymmärryksemme on vapaut- 
tanut meidät — ainakin seurana — halusta 
sekaantua politiikkaan ja puolue-elämään. ks 
politiikka    1929:49—53, 
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Mieltäni on tympäissyt sisäpolitiikassa se, 
että se on kuin mikäkin puoluepyyteiden tem- 
mellyskenttä, ja ulkopolitiikassa ks Euxcpa 
1929:229—233, 

Suokoon karma, että veljet yli puolueiden 
raja-aitojen ojentaisivat kätensä toisilleen ks 
kansallishaltia    \933:1. 

Puolueettomuus, puolueeton 
Ja jos puolueettomasti arvostelemme kysy- 

mystä, täytyy meidän tunnustaa, että ks Palo- 
maa   1808:249, 

Levitköön totuuden puolueeton valo Suo- 
memme joka kolkkaan!   1908:386, 

Onko niin vaikeata käsittää, että Jumala on 
puolueeton, ettei ks Jumala    1910:81—83, 

Yleisöllä on oikeus vaatia — — — täydellistä 
puolueettomuutta ja asiallisuutta, ks Tietosana- 
kirja   1910:85—87, 
pysykäämme   puolueettomina   Suomessa.     ks 

opettaja    1912:406—414, 
Puolueettomalle järjelle tulee vielä oma 

osansa näyteltäväksi tulevaisuuden draamassa, 
ks rauha    1912:416, 

Koska nyt olen esittänyt Steinerin ja Lead- 
beaterin kannan, täytyy minun puolueettomana 
myös kertoa, mihin tuloksiin raamatunkritiikki 
on tullut, ks evankeliumi    1913:59—60, 

Suomessa täytyy nyt olla puolueettomia ihmi- 
siä, jotka rakastavat vilpittömästi kaikkia kan- 
san luokkia eivätkä katsele asioita minkään 
ryhmäedun kannalta, ks Suomi   1917:448—451, 

Jos puolueetonta ihmisystävää surettaa ks 
Suomi    1918:69—71, 

Päästetään intohimot valloille alalla, jossa ei 
saisi käyttää muuta kuin puolueettominta älyä 
ja ihmisystävällisintä viisautta, ks politiikka 
1918:224, 

Jos olisin julkaissut englantilaisten salatietei- 
lijäin liittolaisystävällisiä lausuntoja, olisin 
puolueettomana välttämättä myös tahtonut aina- 
kin itse kirjoittaa jotakin saksalaisten puolus- 
tukseksi. Sillä puolueeton olin, puolueeton tun- 
sin koko sydämestäni olevani.    En   mitenkään 
voinut uskoa sodan siunauksiin. — — — Olisiko 
sen puolueettomampaa ja oikeudenmukaisempaa 
ratkaisua ollut ajateltavissa? ks R-R 1920: 
339—348, 

Olen aina uskonut, että T. S. oli täysin puo- 
lueeton totuuden etsijäin seura, jossa ks sala- 
tiede    1921:323—324, 

Meillä ei ole — — —  mitään jumalallisen puo- 
lueetonta arvostelulautakuntaa määräämässä, 
onko joku opettaja nimensä arvoinen ks teosofia 
art T. S:n tehtävä   1921:331—334, 

[*T. S.] on täysin puolueeton eikä ks salatiede 
1921:453—456, 

Ja jos Jumala on, täytyy hänen olla puoluee- 
ton,   ks R-R   1921:579—580, 

ollen siis teosofisesti puolueeton ks vpm 
1925:153—154, 

»tehkööt sitä toiset, puolueettomat lehdet 
— — — » — — — todella oli puolueettomia leh- 
tiä, jotkamaailman »puolueettomat» 
lehdet ani harvoin ks kiitos    1926:37—38, 

ei     saanut   hämmentää    eikä   hävittää   sen 
[*T. S:n] puolueettomuutta — — — Sen sijaan, 
että T. S. olisi pysynyt puolueettomana, se 
maailmansodan aikana asettui liittolaisten puo- 
 

lelle    keskusvaltoja    vastaan — — — seuran 
puolueeton [*konstitutsioni]juuri oli teosofista 
viisautta käytännössä. — — — puolueettoman 
jälkimaailman silmissä H. P. B. ehdottomasti jää 
voiton puolelle ja ks teosofia   1926:161—169, 

Teosofisen liikkeen historiaa ei ole vielä täy- 
sin puolueettomalla tavalla kirjoitettu, vaikka 
— — — Se sanoo itse olevansa täysin puoluee- 
ton, ja tunnustaa täytyy, että — — — Se tavoit- 
telee suurta puolueettomuutta H. P. B:hen näh- 
den, tuoden esille pahinta ja parasta ks teosofia 
1926:216—217, 

hänen [*H. P. B:n] puolueettomuuttaan ks 
Kristus    1927:42, 

Puolueettomalle tutkijalle ne kaikki osoitta- 
vat ja todistavat, että ks homoseksualismi 1927: 
46—47, 

joka tavoitteli sitä persoonatonta puolueetto- 
muutta, mikä ks Vuorisaarna   1927:85—88, 

Totuus on puolueeton, sillä se ei katso ihmi- 
seen,   ks R-R   1929:1. 

Puolustus, puolustautuminen 
Toiset ovat kirjaa vapauden nimessä puolus- 

taneet, hyväksymättä sen sisältöä kokonaisuu- 
dessaan ks Palomaa    1906:140, 

Mutta se, joka jostakin asiasta on ajatellut 
tai ajattelee pahaa, hän on myös velvollinen 
kuuntelemaan, mitä saman asian puolustajat 
sanovat. — — — [‘Ulkomailla ovat jo] ruven- 
neet puolustamaan tuota iänikuista tiedettä ja 
ks Barley, A. H.    1907:45—46, 

parjataan ja panetellaan naista, joka ei itse 
voi puolustautua   ks Geijerstam 1909:401, 

Meidän mielestämme on oikein  — — — puo- 
lustautua ja väitellä ks Jeesus Kristus 1909 
joulul: 2—3, 

Se on yhdeltä puolelta teosofian esitaistelijan 
puolustus niitä perättömiä huhuja vastaan, joita 
meilläkin jo on alettu hänestä levittää, mutta 
samalla se on paljon muuta. Se sisältää ks 
P. E. XII Teosofia ja H. P. Blavatsky   1911:12, 

En tahdo puolustaa itseäni, ks vapaamielisyys 
1911:183—184, 

En tällä luettelemisellani tarkota työni puo- 
lustamista, sillä ks kansa    1914:501, 

En puolusta mitään teoriaa, puolustan vain 
ihmisiä,    ks »Kristitty»    1917:7, 

Mutta puoltajani voisivat taas sanoa minusta: 
ks sota    1920:102—105, 

jotakin saksalaisten puolustukseksi, ks R-R 
1920:339—348, 

vaikka tulen aina puolustamaan ja käytän- 
nössä toteuttamaan ks R-R    1921:394—396, 

vastaamalla kysymykseesi todella puolustaisin 
omia tekojani. Mutta ks itsepuolustus    1921:513, 

Saa kai tarttua aseihin itseään puolustaak- 
seen? ks aseet   1923:157, 

kasvissyöjä-teosofit innostuivat sotaan lähte- 
mään, vieläpä sotaa puolustamaan (joka minusta 
oli suurempi rikos) ks vegetarismi 1923:326— 
327, 

Tämä ilmeni maailmansodan aikana kasvis- 
syöjäteosofein käytöksestä, he kun lähtivät 
sotaan tai sitä sanoillaan puolustivat, ks vege- 
tarismi    1924:7—9, 

Millä puolustan itseäni, sillä ainahan sitä 
tämmöisessä tapauksessa pitää puolustaa itse- 
ään?    Sillä ks oppi    1925:223, 



Purucker, G. de — 488 — Purucker, G. de 

pyydän lukijoita sitä punnitsemaan sekä 
halukkaita tarttumaan kynään teosofian puo- 
lustukseksi, ks materialismi    1926:38, 

olin ollut ensimäisiä häntä [*C. W. L:ää] puo- 
lustamassa sekä hengessä että sanoilla, ks R-R 
1926:69—71, 

vartija hyökkää puolustusasentoon. — — — 
esittää omia näkökantojamme ja puolustaa niitä. 
ks I. T. J.    1926:241—247, 

sanat, puhutut ja kirjoitetut, jotka puolusta- 
vat väkivaltaa, sotaa, maailmanrauhan rikko- 
mista, ovat kotoisin suoraan helvetistä, ovat 
Jumalan pilkkaa ja totuuden häväistystä, ks 
joulu    1927:378—379, 

Jos olette ymmärtäneet minun uuden uskoni, 
niin tiedätte, että siinä uskossa ei käytetä väki- 
valtaa,    ei    aseita,    —    ei    puolustukseksikaan. 
— — — kristinuskon    suuria    puolustajia    ks 
Kristinusko ja maailmanrauha    1927:389-—394, 

Tietysti sydämeni puolustaa H. P. B:ta, vaan 
ei totuuden kustannuksella. Jos ks Kristus 
1929:140—141. 

Purucker, G. de 
ks Tingley, K. 1929:273, 1930:184, 225, 265, 

300,    1931:36, 38, 40, 180, 182, 
Toht. G. de P u r u c k e r ,  T. S:n, Point 

Loma, johtaja, vieraili Helsingissä elokuun 20 
p:nä ja piti vastaanottoillan ystäville ja asian- 
harrastajille hotelli Kämpissä. Toht. Purucker 
puhui ensin alustavasti siitä, kuinka tärkeätä ja 
välttämätöntä oli, että teosofiset seurat ottaisi- 
vat uuden asenteen toisiinsa nähden ja seisoisi- 
vat yhtenä rintamana maailman epäuskoa ja 
materialismia vastaan, ja vastasi sitten monen- 
laisiin filosofisiin ja käytännöllisiin kysymyk- 
siin herttaisen selvätajuisella ja asioita valaise- 
valla tavalla, herättäen myötätuntoa kuulijoissa. 
Vahinko vain, ettei toht. de Puruckerilla ollut 
enemmän aikaa uhrata Suomelle.    1931:248, 

Vielä kolmas kysymys. 
Sen teki minulle Point Loma T. S:n johtaja, 

tohtori G. de Purucker, käydessään elokuulla 
Helsingissä. 

— Ettekö voisi, hän sanoi, — kaikki ruusu- 
ristiläiset liittyä kerta kaikkiaan Teosofisen 
Seuran jäseniksi? Muodostaisitte T. S:n Suo- 
malaisen Osaston, P. E. presidenttinä, ja täkä- 
läiset Point Loma-laiset olisivat iloisina mukana. 
Luotan täydellisesti teihin, saisitte vapaasti 
järjestää omat asianne ja itse myös määrätä, 
minkä vuosiavustuksen tahtoisitte suorittaa pää- 
majaan Point Lomassa. Tämmöisestä järjestyk- 
sestä olisi suurenmoinen hyöty koko teosofiselle 
liikkeelle Europassa, sillä Suomella on nykyään 
pelastuksen avain kädessään. 

Olen tässä vain lyhyesti toistanut tohtori 
Puruckerin sanat, sillä hän puhui pitkälti ja 
kauniisti. Hänen sanansa tekivät vilpittömän 
ystävällisen vaikutuksen, hän kiitteli Ruusu- 
Ristin työtä ja sen uskollisuutta H. P. B:ta koh- 
taan ja lausui vakaumuksenaan, että Mestarin 
käsi lepäsi siunaavana yllämme. 

En tietenkään voiriut muuta vastata kuin että 
esittäisin hänen ehdotuksensa Ruusu-Ristin hal- 
litukselle  pohdittavaksi  ja  päätettäväksi. 

Hallituksessa iloitsimme kaikki tästä veljelli- 
sestä tarjouksesta, mutta    emme    olleet    yhtä 
 

vakuutettuja sen käytännöllisestä hyödystä ja 
merkityksestä. Ruusu-Ristillä on siksi itsenäi- 
nen asema teosofisessa maailmassa, että sen 
sulautuminen toiseen seuraan epäilemättä herät- 
täisi väärinkäsityksiä. Siksi tuntuu luonnolli- 
semmalta, että syntyisi teosofinen liitto, johon 
eri seurat täysin itsenäisinä kuuluisivat, — kuten 
Ruusu-Ristin puolelta ehdotettiin kymmenen 
vuotta sitten. Näin ollen emme ainakaan vielä 
osanneet yhtyä tohtori Puruckerin ehdotukseen. 
Mutta teosofista ystävyyttä on ilmassa, ja 
sydämellämme lepää ajatus teosofisesta yhteis- 
toiminnasta. Jospa Adyar ja Point Loma tar- 
joisivat kättä toisilleen!    1931:252, 

Saksassa matkustaessaan tohtori de Purucker, 
Point Loma T. S:n johtaja, kävi m.m. Stuttgar- 
tissa, jossa R.R. hallituksen sihteeri maisteri 
Eino Krohn paraikaa tutkii antroposofisia kas- 
vatusmenetelmiä. E. K. kirjoittaakin seuraavaa 
tohtori de Puruckerin käynnin johdosta: 

»Kävin sitten hotellissa Puruckerin kysymys- 
illassa ja esitelmässä. Minuunkin hän teki 
sympaattisen vaikutuksen. Hän oli herttainen 
ja sydämellinen. Esitelmä ei mielestäni ollut 
mitään merkittävämpää, mutta tuttavallinen 
kysymystilaisuus muodostui sangen kiintoisaksi. 
Purucker sai vastata vaikeaan sotakysymykseen. 
Muuan saksalainen herra, joka oli ollut mukana 
maailmansodassa, mutta sittemmin tehnyt ornan- 
tunnonpäätöksen olla enää koskaan menemättä 
sotaan, asetti tämän kysymyksen. Purucker piti 
sitä sangen vaikeana, sama kysymys oli tehty 
hänelle Frankfurtissa. Point Lomassa oltiin 
kuitenkin tultu siihen johtopäätökseen, että teo- 
sofin velvollisuutena oli olla näyttämättä huo- 
noa esimerkkiä, mikä tapahtuisi, jos hän ei 
tottelisi maansa lakeja. — Minä en voi pitää 
mitään semmoista oikeana, sanoi saksalainen 
herra, — menisikö herra tohtori Purucker itse 
sotaan ja ampuisi ihmisiä, jos hänen maansa 
niin vaatisi? — Tarkoitatteko, että minusta 
tulisi teloittaja? — En, vaan että . .. Saksa- 
lainen herra uudisti kysymyksensä. Purucker 
vastasi: — Se on kauhea kysymys. Minä en ole 
jesuiittapateri, jolle tehdään omantunnonkysy- 
myksiä. . Olen teosofinen johtaja ja semmoisena 
lausun, minkä pidän oikeana. Mutta tietysti 
tämä on yksilöllinen asia, ja minä suuresti kun- 
nioitan ja ymmärrän teidän kantaanne kysy- 
myksessä, vaikken voi olla täydellisesti samaa 
mieltä. Sota on kauhea asia, ja meidän täytyy 
tehdä voitavamme, ettei koskaan enää mitään 
sotaa saisi syttyä uudestaan . .. Tähän suuntaan 
hän puhui. Menin häntä tervehtimään ja mai- 
nitsin olevani Ruusu-Ristin sihteeri. — Oh, 
P. E., oh yes. Minulla oli mainio hetki siellä 
hänen kanssaan. Sanokaa hänelle, että olisin 
hyvin iloinen tuosta yhtymästä... Puhuin 
myös saksalaisen herran kanssa ja sanoin 
hänelle, että pidin hänen ihannettaan oikeana 
ja että kuuluin Suomessa erääseen teosofiseen 
seuraan, jonka johtaja esitti juuri tätä näkö- 
kantaa. Hän tuli sangen intresseeratuksi ja 
pyysi osoitteeni, mutta tähän mennen en ole 
hänestä vielä kuullut». (Kirje oli päivätty 
syyskuun 26 p:nä).    1931:290—29,1, 
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H e l s i n g i n  R u u s u - R i s t i  on pitänyt 
kaksi jäsenkokousta, toisen lokakuun 18 p:nä, 
toisen marraskuun 1 p:nä. Edellisessä keskus- 
teltiin tohtori G. de Puruckerin tarjouksesta 
Ruusu-Ristille liittyä Point Loman Teosofiseen 
Seuraan ja tultiin yksimielisesti siihen loppu- 
päätökseen, että koska Ruusu-Ristillä oli oma 
itsenäinen asemansa ja tehtävänsä teosofisessa 
liikkeessä, ei ollut syytä sen siitä luopua; sitä 
vastoin oli suotava, että kaikki teosofiset ja 
teosofishenkiset seurat liittyisivät yhteen suu- 
reen kansainväliseen liittoon, jossa kukin säi- 
lyttäisi itsenäisyytensä, mutta omalla voimallaan 
lisäisi teosofisen liikkeen yhteismahtia maail- 
massa.    1931:332, 

P o i n t  Loma T. S:n H e l s i n g i n  
l o o s h i  on lahjoittanut Ruusu-Risti kirjas- 
tolle 2 kpl. toht. Puruckerin ruotsiksi ilmesty- 
nyttä kirjaa »Frägor som vi alla göra». Kirjassa 
on 8 tekijän Point Loma Rauhantemppelissä 
pitämää esitelmää, jotka osoittavat, mikä 
mukaansa tempaava, selvä ja sujuva puhuja 
toht. P. on.    1931:367, 

1933:28—29, 
Tohtori G. de Puruckerista, nykyisen Point- 

Loma-T. S:n johtajasta, kertoo ruotsinmaalainen 
»Lucifer» m.m. seuraavaa: — — — 1933:97, 1934: 
70—71, 235. 

Pushkin, rouva    1913:220. 
Puu, puutarha 
Puut tuntevat iloa, kun luonto keväällä herää, 

ja talvella he torkkuvat. Heidän tunteensa ovat 
hyvin hitaita, ks lapsi    1909:200, 

I h m e e l l i n e n  puu. ks ihme 1912:150— 
151, 

Kys. On mahdotonta (ainakin nykyään) 
harjottaa kannattavaa ja järkiperäistä puutarha- 
viljelyä, ellei käy sotaa monia n.k. tuhohyön- 
teisiä vastaan. Onko siis puutarhaviljelystä 
pidettävä sopimattomana, vai onko tämä tuhoa- 
minen luvallista, päästäksemme sen avulla 
kasvissyöjiksi, jolloin säästämme korkeampien 
eläinten henkiä? Itse puolestani pidän puutar- 
hurin ammattia ihanneammattina, kunhan vaan 
koettaa tulla toimeen mahdollisimman vähällä 
elävien olentojen tuhoamisella. 

Vast. Puutarhurina kävisin sotaa tuho- 
hyönteisiä vastaan enkä pitäisi sitä vääränä, 
koska maan- ja varsinkin puutarha viljely s on 
ihanimpia ja varmasti tulevaisuuden tärkeimpiä 
ammatteja ruumiillisen työn alalla.    1914:414, 

puutarhatyöt jätän niin mielelläni toisille ks 
sota    1918:195—196, 

Soisin  — — — että puutarhoja ja puita olisi 
kaikkialla.    1921:114, 

Tosin puu on yksi, niinkuin Kristus on yksi. 
ks Elämänpuu    1923:156—157, 

osaan vilpittömästi iloita nähdessäni Kristus- 
hedelmän ihmiskunnan puulla. ks I. T. J. 
1926:244—247. 

Puustain 
lukee kirjoja ja kertomuksia näkemättä 

muuta kuin puustaimen ks Landtman, Gunnar 
1906:91, 

Kuollut puustainusko ja pappisvalta on jo 
aikansa elänyt,   ks uskonpuhdistus   1909:41—43, 
 

erotus puustaimen ja hengen välillä. Puustain 
saattaa kyllä sisältää selvän ajatuksen, mutta 
kuitenkin on lauseen henki käsitettävä, ennen- 
kuin lause oikein ymmärretään, ks raamattu 
1911:17—20, 

ei riitä, että tuijotamme itsemme vaikkapa 
sokeiksi muutamiin sanoihin ja lauseihin, jotka 
silloin jäävät »kuolleiksi puustaimiksi»; mei- 
dän täytyy ks sukupuolielämä 1920:147—154, 

lankeaisimme kuolettavaan »puustavillisuu- 
teen» ja henki katoaisi teosofisesta liikkeestä. 
Tässä ks H. P. B.   1925:6—8. 

Puutteellisuus 
Ja huonosti minä tuntisin itseni ja oman 

puutteellisuuteni, jos toisten kiitos saisi minut 
uskomaan itsestäni semmoista, mikä ei ole totta, 
ks kiitos    1926:38, 

Muistattehan, kuinka H. P. B. yhteen aikaan 
kärsi suoranaista puutetta. Mutta ks R-R 1932: 
71—72. 

»Puuttuva   rengas» 
onhan »puuttuvaa rengasta» ihmisen ja apinan 

välillä uutterasti etsitty. Kun ks Bölsche, W. 
1907:112—113, 

tullen siinä välissä ja omalla tavallaan kuin 
puuttuvaksi renkaaksi, ks J R. H.: Isä Abraham 
1925:192. 

Pyhiinvaellus,  pyhiinvaeltaja 
Syvälle sieluumme on painunut se tieto, että 

olemme veljiä ja vaellamme Jumalaa kohti, 
jotakin korkeata päämäärää kohti, mutta että 
olemme vasta pyhiinvaeltajia, joiden ei ole 
oikeus toisiaan tuomita kadotukseen eikä julis- 
taa minkäänmoiseen pannaan,  vaan  joiden  on 
rakastaminen toisiaan veljinä. — — — Kulke- 
kaamme siis pyhyyden tietä ks teosofia art 
Mitä T. S. 1906:148—152, 

ja kuuluu kaukaa temppelistä pyhiinvaeltajan 
korviin taivaallisten kuorojen kuninkaalliset 
symfoniat.   ks Kaita tie   1907:55—61, 

virkistävät ja vahvistavat väsähtävää pyhiin- 
vaeltajaa,   ks opettaja   1912:410—414, 

Pyhiinvaellus on ihmisen elämä. Kaukana 
taivaanrannalla häämöttää auringonnousun maa, 
joka on matkamme päämäärä. Mutta pitkä on 
kulku pimeän erämaan läpi ja vaivalloinen, 
sillä jokaisella ihmislapsella on taakkansa kan- 
nettavana, ruumiillisen elämän taakka, joka 
monelle on synnin taakaksi muuttunut. Onnet- 
tomimmat ovat ne ihmiset, jotka eivät taakas- 
taan mitään tiedä, autuaat taas ne, jotka siitä 
ovat tietoisia. Sillä ne ihmiset, jotka selvästi 
näkevät elämän taakan, he samalla tuntevat 
itsensä taakan kantajiksi, sielullisiksi olen- 
noiksi, jotka ovat ruumiillisen elämän päällensä 
pukeneet astuakseen eteenpäin erämaassa luvat- 
tua maata kohti. Heitä taakka ei enää paina, 
koska he tuntevat sitä vapaaehtoisesti kanta- 
vansa. He yhtyvät Mestarin sanoihin: »minun 
kuormani on kevyt.» 

Ah, mikä ilo ja onni on meille ihmisille varattu 
elämänvaelluksemme aikana! Ilman sitä olisi 
vaelluksemme todella synkkä. Mutta sen autta- 
mina nekin meistä, jotka eivät vielä vapaa- 
ehtoisesti kanna  elämän taakkaa, tuntevat esi-
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maun siitä vapauden autuudesta, joka auringon- 
nousun maassa lankeaa osallemme. 

Tämä ilo ja onni tulee Jumalasta. Jumala on 
rakkaus ja viisaus meidän kaikkien sydämien 
takana. Jumala rakastaa meitä kaikkia yhtä 
hellästi, hyviä ja huonoja, väkeviä ja heikkoja, 
suuria ja pieniä. Jumala näkee yhtä viisaasti 
mitä jokainen meistä tarvitsee. Ja kuulkaa nyt, 
kuinka Jumala menettelee. Hän kuiskaa mei- 
dän sydämeemme: »auta tuota sisarta tai tuota 
veljeä.» Harvoin me kuulemme Hänen äänensä, 
mutta aina kun Hänen kuiskeensa kuuluu, puh- 
keaa meidän sydämessämme rakkauden ruusu 
sitä ihmistä kohtaan, jota Jumala käski meidän 
auttaa. 

Meidän keskenäisestä rakkaudestamme kasvaa 
ilo ja onni. Se on Jumala meissä, joka rakas- 
taa, ja Jumala se on, jota rakastamme. Niinkuin 
vanhat hindulaiset sanoivat: »ei ole vaimo kallis 
miehelleen vaimon itsensä takia, vaan vaimo on 
kallis miehelleen — ja mies vaimolleen — aat- 
maan (Itsen eli Jumalan) takia, joka hänessä 
asuu.» Älkäämme sentähden koskaan moittiko 
toisiamme: »kuinka sinä voit rakastaa tuota 
ihmistä, jolla on semmoinen luonteenvika?» Kun 
niin sanomme, unohdamme, että rakkauden ole- 
mus on auttamista. 

Jospa aina muistaisimme, että mielenrauha on 
ihmisen paras ase sekä työssä että hädässä! 
Mielenrauha on järjen sisar ja viisauden äiti, 
sillä rauhattomuutta, pelkoa, vihaa, ahneutta ja 
himoa täynnä oleva mieli ei viisautta saavuta. 
Mutta kun järki puhdistaa mielen ja antaa Jär- 
jen auringon valaista, silloin viisauden rauha 
ottaa siihen asuntonsa ja rakkauden hengetär 
seisoo kynnyksellä. 

Älkäämme ajatelko raskaita ja painostavia 
ajatuksia! Täyttäkäämme maailma Jumalan- 
uskolla ja iloisella kuormamme kantamisella. 
1914:314—315, 

kansalaisten pyhiinvaelluspaikaksi ks Lönnrot, 
Elias    1915:316—318, 

Me olemme kaikki etsijöitä, lapsia Jumalan 
edessä, pyhiinvaeltajia totuuden luvattuun maa- 
han, ks teosofia art T. S. ja veljeysaate 1916: 
317—318, 

lähtenyt pyhiinvaellusretkelle ks Leino, Eino 
1926:13—14, 

joka maasta tulisi kuin pyhiinvaeltajia aina 
kesäisin Suomeen ks looshityö    1926:249—250. 

Pyhä,  pyhimys,  pyhitys,  pyhyys  jne 
Niinpä fyysillinen permanenttinen atomi on se 

kaikista pyhin, joka ks ylösnousemus   1905:215, 
muuttuu pyhäinjäännöksien ja kuvain palve- 

luksi,   ks psykometria 1906:94, 
eikä pyhyys tyhjää puhetta, sillä ks Kansalli- 

nen kulttuuri ja Suomen kansan tulevaisuus 
1906:192, 

Kaikkien ihmisten, nuorten ja vanhojen, on 
opittava ymmärtämään, että sukupuolielämä on 
pyhin aarre, mitä ihmiselle on annettu! ks 
Puhtauden ihanne    1906:227—228, 

»pyhä yö» ks Joulu    1906:273—275, 
Joka vähänkin tuntee itämaalaisia uskontoja 

ja ajatusjärjestelmiä ja niiden pyhiä kirjotuk- 
sia, tietää,  että ne puhuvat samoista yliaistilli- 
 

sista ja kuolemantakaisista seikoista selvemmin 
ja täydellisemmin kuin raamattu, ks Chambers, 
Arthur 1906:282, 

pyhyyden tai salatieteilijän tieksi, ks Kaita 
tie 1907:60—61, 

Mikään pyhimys hän [*H. P. B.] ei ollut, 
mikään täydellinen ihminen ei. ks Kristitty 
pappi arvostelee teosofiaa 1907:76—77, 

»pyhimmässä paikassaan», hengessään ks 
maailmanloppu    1907:183, 

Mutta filosofin mieleen kuvastuu pyhimyksen 
elämä — — —  Entä pyhimys?   Hän ks tahto art 
Mitä on    1907:196—197, 

Jeesuksen elämän eri merkkitapaukset kuvaa- 
vat pyhityksen tien eri asteita, jotka ihmisen on 
läpikäytävä ja joita kutsutaan viideksi suureksi 
vihkimykseksi. ks A. B. Tukholmassa 1907: 
23Sf—241, 

Teosofinen liike yleensä puhdistaa vanhoja 
pyhiä käsitteitä myöhemmän ajan lisäyksistä ja 
saattaa jälleen entiselleen niiden alkuperäisen 
merkityksen,    ks Tietäjä    1908:4—8, 

oivalla olemassaolon ylevää pyhyyttä. ks 
Kielletty hedelmä    1908:97—99, 

pyhä toimitus ks sakramentti   1908:123, 
Emme siis aiota siitä, että vaatisimme itsel- 

tämme heti ulkonaista pyhyyttä ja täydellisyyttä 
vaan ensin ajattelemme sisästämme pois kaiken 
pahan ja täytämme sielumme ainoastaan hyvillä 
ajatuksilla, ks Usko ja teot   1908:132—135, 

Pyhä   viha   ks Kianto, Ilmari   1908:249, 
Sokea tietämättömyys ja raaka itsekkyys ovat 

aina häväisseet kaikkea pyhää, ks sairasvuode 
1909:2—3, 

»pyhä maa» ks pohjoisnapa   1909:301, ja 309, 
teosofeja, jotka eivät suinkaan ole pyhimyksiä, 

vaan eivät    liioin    semmoisia    petkuttajia    tai 
pässinpäitä,    jommoisiksi hra Geijerstam niitä 

kuvaa,    ks Geijerstam, K. af   1909:401, 
joku pyhä olento liikkuu maan päällä ks synti 

1910:173, 
Mutta kun ihminen on astunut pyhyyden 

tielle, on hänen tehtävänsä voittaa kiusaajansa 
nousemalla —ei lankeemalla. ks kiusaus 1910: 
223, 
pyhyyden ja etevyyden lahjat ks Suomi 1910: 
365, 

Sen perästä hän pyhitti koko elämänsä ja 
kaikki tulonsa teosofialle, ks Wachtmeister, C. 
1910:369, 

yhteisessä pyhässä ja samalla iloisessa tunnel- 
massa ks joulu   1910:397—399, 

Puhuin sellaisesta pienestä temppelistä, jonka 
aura olisi pyhä, ja jossa ihmiset voisivat käydä 
mietiskelemässä.   ks Päämajassa   1911:25—32, 

Jos me kaikkia mahdollisuuksia arkailisimme, 
niin pian kaikki vaipuisi pyhään äänettömyy- 
teen, ks päämaja art Pakinaa »Päämajasta» 
1911:150—151, 

Joka vain katsoo omaa pyhyyttään, hänen täy- 
tyy siirtyä pois koko ihmiskunnasta. Mutta ks 
eläin    1912:93, 

Mikä on tämä kaino ihastelu, tämä pyhä halu 
kantaa sielunsa uhriksi jumalan ja kansan 
onnen alttarille? ks Lönnrot, Elias 1915:317— 
318, 

meissä  koskemattoman  pyhänä  ja  puhtaana
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sen sisäisen temppelin, jossa ks mammona 1916: 
387—388, 

»Kannattamalla sotaa» tarkotan, että uskoo 
sodan niin sanoakseni pyhyyteen, uskoo, että 
sodassa ovat mukana sekä »valkoiset» että 
»mustat» voimat näkymättömässä maailmassa. 
Siitä ks sota    1917:199—201, 

Ja ken on sankari? Hän, joka osaa elää ja 
kuolla jonkun pyhän asian, aatteen, ihanteen 
puolesta; ks sukupuolielämä    1920:153—154, 

että jokin hetki päivässä olisi pyhä. ks laki 
1023:369—370, 

pyhyys muka on periytynyt polvesta toiseen 
ks apostolit    1924:245—247, 

Olen varmasti ennenkin puhunut tästä Han- 
nulan erikoisesta kyvystä tulkita pyhiä kirjoi- 
tuksia, joka ks J. R. H.: Isä Aabraham    1925:255, 

uskontojen alkuperäisiin pyhiin oppeihin? ks 
Messias   1926:74, 

Mutta pyhä niiden tuoksu sittenkin oli. ks 
uni    1929:229, 

pyhä Birgitta ks mietiskely   1930:302, 
Pyhä F r a n s i s k u s  ja mammona, 

art julk Ihmisyysuskonto-kirjassa   1930:369—379, 
Seremoniat — — —    Ne ovat pyhiä meille ja 

meitä varten. Ja niiden pyhyys pysyy, kun 
niitä ei profanoida.    ks Mäntsälä    1932:106, 

pyhimyksiä ks täydellisyys    1932:243. 
Pyhä Henki 
ks Kaita tie 1907:57—61, kolminaisuus 1912: 

64, 112, lohduttaja 1913:100, 
pyhän hengen elähyttämät totuuden etsijät 

voivat vetäytyä ks teosofia art T. S:n työ ja 
1916:347—348, 

ihmisen tuli — — — tehdä omasta personalli- 
suudestaan pyhän hengen temppeli, ks apostolit 
1924:247, 

totuuden pyhä henki ks Kohtalo 1924:262— 
265, 

ks veri    1925:51—52, 
ks I. T. J.    1926:243—247, 
ja Jumalan pyhä henki oli ihmisessä ks 

maailmanopettaja    1927:328—329, 
yhteyteen Pyhän Hengen eli akaashan kanssa 

ks Messias    1928:170, 
ihmisen ruumis Pyhän Hengen temppelinä ks 

ylösnousemus   1928:251, 
silloin täytymme totuuden Pyhällä Hengellä 

ks Poika     1929:411—416, 
Ja sitten kolmas Logos on Pyhähenki ks 

kolminaisuus   1930:41—42, 
Ja varmaan heidän työnsä   sitten   maailman 

hyväksi alkoi, kun pyhän hengen tuli oli las- 
keutunut heidän sydämiinsä.     ks     kesäkurssit 
1930:265, 

Pyhä henki on totuuden henki ja elämän 
luova voima.   Jos rikomme ks synti   1930:379, 

Hänen »Pyhä Henkensä» on ilmennyt aine eli 
enkelein hierarkiat, jotka maailmoita luovat, ks 
neitsyt   1932:100, 

Miksi eivät he kantaisi kynttiläänsä näky- 
vissä ja rukoilisi, että pyhän hengen tuli syttyisi 
heidän sydämensä alttarilla? ks Lasten Ruusu- 
Risti    1934:182—183, 248. 

Pyhät kirjat 
ks myös »Maailman pyhät kirjat» [julkaisu- 

sarja] 

pyhissä kirjoissa ja suusanallisesti säilynyt 
traditsioni ks juurirodut 1906:90, 

pidetään taonuskon pyhänä kirjana, ks Tao- 
teking 1907:10, 

Kun raamattu käsitetään ihmistyöksi, silloin 
se saa paikkansa muiden pyhien kirjojen rin- 
nalla ja silloin voidaan uskontoa katsoa toisilla 
silmillä,   ks Tschirn, G. 1908:182, 

Tällä en tarkota, että Kalevala olisi »pyhä 
kirja», jonka jokainen sana ja kirjain olisi 
jumalallisesti inspireerattu. — — — Kalevalan 
pyhyys on sen hengessä ja sen ilmituomissa 
filosofisissa, yliaistillisissa ja salatieteellisissä 
tosiseikoissa,   ks Kalevala 1809:76, 

Kerran kun oli puhe raamatun ja muiden 
pyhien kirjojen kuvakielestä, huomautti joku 
— — —  Kuvakieli koskee pyhien kirjojen ker- 
tomuksissa piilevää merkitystä, joka näkyy ja 
kuuluu yksin sille, jolla on silmät nähdä ja 
korvat kuulla,   ks raamattu 1911:17—20, 

Tämmöisillä »paljastuksilla» on ainakin se 
arvo, että ne varottavat teosofeja valmistamasta 
»Salaiselle Opille» samaa kohtaloa kuin on tul- 
lut raamatun ja muiden kansain pyhien kirjojen 
osaksi: nim. että sitä pidettäisiin erehtymättö- 
mänä auktoriteettina, ks Salaisen Opin »Maail- 
mansynty»  1914:52—59, 

ovathan esim. maailman pyhät kirjat korkei- 
den vihittyjen kirjottamia, ks mestari  1917:244, 

yleensä pyhät kirjat eivät opeta väärää oppia 
luonnontieteellisestikään, koska ks luoja 1918: 
123, 

Äkkiä se muuttui pyhäksi kirjaksi. Minulle 
oli selvinnyt, että ks P. E. XII Kalevalan Avain 
1919:87—88, 

kahden »pyhän kirjan» [*Uuden Testamentin 
ja Kalevalan] kuvakieltä — — — vanhemmis- 
sakin pyhissä kirjoissa, ks anteeksianto 1923: 
83—86, 

suomennoksia kansojen pyhistä kirjoista, ks 
kustannustyö 1925:48, ja 192, 

S h a s t r a t  (pyhät kirjat) ks veri 1925:51—52, 
Jos sitä vastoin tutkimme juutalaista pyhää 

kirjallisuutta, häviää juutalaisvihamme ks juu- 
talainen  1925:190, 

innostuimme tutkimaan toisia uskontoja ja 
niiden »pyhiä kirjoja», mikäli ks teosofia 1926: 
3—10, 

Ja jos hän tunsi toisten kansojen pyhät kirjat 
yhtä hyvin kuin omansa, iloitsi hän sydämes- 
tään löytäessänsä niistä vastakaikua oman hen- 
kensä hiljaiselle äänelle. — — — Pyhinä kirjoina 
ei ole uudessa liitossa kuin n.s. uusi testamentti 
ynnä joitakuita myöhempiä    löytöjä. — — — 
[*Indian] vanhan uskonnon pyhät kirjat muo- 
dostavat kokonaisen kirjaston, ks vuorisaarna 
1927:245—246, 

Indian   pyhät   kirjat   ovat   sanskritinkielisiä 
— — — Pyhä hindulainen kirjallisuus jaetaan 
tavallisesti kolmeen jaksoon: ks hindulainen 
1927:246—248, 

Tämmöisiä pyhiä kirjoja on ollut ja on miltei 
kaikilla kansoilla. Varsinkin vanhan testamen- 
tin  pyhät  kirjat  ovat   samanlaisia   kuin  esim. 
Indian pyhät veedakirjat, vaikka — — — olenpa 
— — — nimittänyt Kalevalaa pyhäksi kirjaksi. 
ks raamattu 1929:124. 
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»Pyhäkoulu» 
ks lootuskoulu 1908:383, ja 1926:304. 
Pyhä tuli, kirj Frans Korpi ks tätä 
Pyhä tuli 
Hän kantaa pyhää tulta rinnassaan, ja ennen- 

kuin ks Nuorison elämänilo 1906:243, 
pyhä tuli ks Agni 1908:27, 
ilman sitä sydämen innostusta, jota ranska- 

laiset kutsuvat »pyhäksi tuleksi» (le feu sacre). 
ks tieto 1910:52—53, 

aukenivat silmäni ja syttyi minussa pyhä tuli, 
joka ks P. E. XII Kalevalan Avain 1916:245. 

Pyhälä, J. V. 1912:196, 1915:456. 
Pykälä 
Ja kuitenkin olisi molemmilla kerroilla 

tarvittu vain pikkuisen veljellistä ja hyvää tah- 
toa johdon puolelta — sen sijaan, että riiputtiin 
kiinni kuolleissa pykälissä, joita elävät ihmiset 
voivat muuttaa, kuten perustajapresidentti 
[*H. S. O.] itse huomautti, — jotta mitään 
Steiner-eroa, enemmän kuin Ruusu-Risti-eroa- 
kaan olisi tarvittu! Nämä seikat kuuluvat Teo- 
sofisen Seuran huonon karman luomiseen, ks 
teosofia 1926:169. 

Pyramidit 
P y r a m i d i n  r a k e n t a j a t  kirj Hugo 

Vaivanne ks tätä 1913:6—7. 
ks Egyptin pyramidit 1913:359—360, 
hän oli pyramiideissa oppinut ks Cagliostro 

1916:11—14, 
»He pitävät yleisiä kokouksiaan Egyptin pyra- 

miideissa.   ks R-R 1921:15—22, 
1929:224. 
Pyrkijä,  pyrkimys 
Ja ulkonaiset olosuhteet, jotka vaikeuttavat 

hänen pyrkimyksiään, kasvattavat hänessä kär- 
sivällisyyttä, tarmoa, lujuutta ja uskollisuutta 
ihanteelle,   ks Naisen kannalta 1906:244, 

Jos teitä on samalla paikkakunnalla useampia 
yhtä hartaita pyrkijöitä, voitte muodostaa pie- 
nen suljetun piirin, joka kokoontuu säännölli- 
sesti ja jossa ks esoterismi 1909:4, 

Ja kuitenkin juuri oma työ, oma pyrkimys, 
oma yrittely kehittää ihmistä. Jos ks salatiede 
1910:179—180, 

Pyrkikäämme tietoa kohti, mutta älkäämme 
väittäkö lopullista tietoa saavuttaneemme! ks 
Krishna 1913:103, 

Olkoon jokainen teistä vapaa omassa pyrki- 
myksessään ja kaihossaan, ks optimisti 1916: 
42—43, 

Kaikki pyrkiminen on kyllä hyvää. — — — 
pyrkimyksen tuottama hyöty on siinä, että ks 
Kaita tie 1916:152—154, 

Toinen on inhimillisen pyrkimyksen eteväm- 
myys henkiseen ja siveelliseen laiskuuteen ver- 
rattuna, ks teosofia art T. S. ja veljeysaate 
1916:318, 

Mestarin läsnäolon tunteminen on saavutus, 
johon useimmat pyrkijät saavat tyytyä, ks Ope- 
tuslapsius 1918:256, 

Mutta henkinen pyrkimys jää nyt toiselle 
sijalle, ja jollei tässä suhteessa tapahdu muu- 
tosta  — — — on vaara lähellä, että ks ennustus 
1921:326—327, 

Pyrkijän tulee painaa mieleen Jeesuksen 
sanat ks Kristus ja teos. liike 1922:38—40, 202, 
 

kirjoituksia, joita elähyttää teosofinen maail- 
mankatsomus, s.o. pyrkimys totuuteen ja ihmis- 
ten veljeyteen ks kristosofia 1923:323—324, 

Tätä jumalallista tahtoa, tätä maailmankaik- 
keuden   lopulliseen   itsetietoisuuteen   pyrkivää 
tajuntaa nimitämme  kaitselmukseksi. — — — 
Jos ei olisi pyrkimystä, jos ei — — — totuuden 
pyhä henki pyrkii ylös ja eteenpäin maailman 
sisäisessä elämässä, ks Kohtalo, kaitselmus, 
vapaus 1924:262—263, 

Toinen mahdollisuus etsijälle on, että hän 
saavutettuaan ensimäisen suuren totuudennäke- 
myksensä yhä pyrkii eteenpäin, ks teosofia 
1926:5—10, 

pyri kaikkeen hyvään, ks Messias 1926:74, 
Ja jollei pyrkijä ole tilaisuudessa saamaan 

pätevää ohjausta, on hänen joka tapauksessa 
tutkittava teosofista kirjallisuutta ks selvä- 
näköisyys 1927:39, 

Tätä pyrkimystä sisäisen vapahtajan yhtey- 
teen vaikeutti ks maailmanopettaja 1927:328— 
329, 

se kelpaa muistomerkiksi yhden pyrkijän elä- 
mästä,   ks Holm, Knut 1927:331, 

jokainen ken tahtoi oli tilaisuudessa pyrki- 
mään elämän portista sisälle, ks R-R-teosofia 
1928:2, 

tein selkoa ihmisten meikäläismallisista pyrki- 
myksistä menneinä aikoina ja ks P. E. VIII 
1930:55, 

ks vanhemmat 1930:80, 
Uuden osaston nimenä on »Pyrkijän päivä- 

kirjasta».  — — — kirkko on köyhä pyrkijöistä. 
ks mietiskely  1930:302, 

Me voimme kaikki pyrkiä, mutta saavutuk- 
semme riippuu karmastamme. Oletteko pannut 
merkille, mikä este nousee useimpien pyrkijöi- 
den tielle? — — — silloin tällöin yllättää pyr- 
kijä parkaa sanomaton väsymys ja lamautumi- 
nen  — — — Jos ei pyrkijä pääse tuon sisäisim- 
män tahtonsa tuntemiseen, ei hän vielä ole 
vapaa eikä aina personallisena olentona jaksa 
tahtoa hyvää. Mutta kun ks täydellisyys 1932: 
241—243, 

Se on henkistä pyrkimystä. — — — Olemme 
vain pyrkijöitä. — — — Mutta pitkä on taival 
pyrkijälle, ks R-R 1933:108—109, 

Häneltä me saamme apua pyrkimään ja 
toteuttamaan pyrkimyksemme, ks lapset 1933: 
177, 

enkä ota vastaan uusia pyrkijöitä esoteeriseen 
ryhmään, ks P. E. VI Amerikka 1933:200—201. 

»Pyrkijä»-lehti   ks  Kalevala   1917:296—298. 
Pyrstötähti 
Me elämme nyt pyrstötähtien aikana, ja 

omasta mielestään viisaat ihmiset nauravat sille 
muinaiselle taikauskolle, joka asetti niiden 
ilmestymisen yhteyteen sotien, ruttojen, tulvien 
y.m. onnettomuuksien kanssa. No niin, minä en 
omasta puolestani voi sanoa tietäväni, kuinka 
paljon yhteyttä näiden asioiden kesken on, 
mutta niin paljon minä olen lukenut pyrstötäh- 
tien historiasta, että aina kun ne ovat esiinty- 
neet, on myös ollut sotia, ruttoja, tulvia tai 
muuta semmoista. Tietysti onnettomuuksia 
tapahtuu muutenkin, mutta miksikä niitä myös 
säännöllisesti on tapahtunut silloin kuin erityi-
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siä merkkejä on ilmaantunut taivaalle? Miksikä 
Bjurbölen meteori syöksyi mereen Porvoon 
(alkuperäisen valtiopäivä-kaupungin) ulkopuo- 
lelle samaan aikaan kuin routavuodet Suomessa 
alkoivat? Miksikä Seine-joki näinä päivinä 
nousi yli äyräittensä ja oli vähällä upottaa 
Parisin kylmään helmaansa samaan aikaan kun 
äkkiä keksittiin uusi pyrstötähti taivaan ran- 
nalla? Vastatkoot viisaat näihin kysymyksiin, 
minä tunnustan uskovani, ettei Halleynkaan 
kometta kulje maapallomme sivu ilman että 
»jotakin tapahtuu» Ken elää, hän näkee. 1910:53. 

Pysyväinen atomi 
ks myös atomi 
yksi n. k. p y s y v ä i n e n  a t o m i  joka 

tasolla ks ylösnousemus 1905:215. 
Pythagoras 
ks  Jälleensyntymismuisti 1905:144,  1912:448, 
Syksyksi valmistunee painosta Teosofisen 

Kustannusliikkeen uusi julkaisu: P y t a g o r a s ,  
kirjottanut Edouard Schure, suomentanut I. S. 
Tämä on lennokkaasti kirjotettu, laajahko teos, 
opettavainen ja ajatuksia herättävä. Hinta noin 
Smk. 3:50.   1916:196, 

Miksi Pythagoras muisti olleensa Euphorbos 
ja Aetalides? ks jälleensyntyminen 1919:295— 
296, 

1922:170, 
pytagoralaisessa merkityksessä ks H. P. B.: 

Salainen Oppi 1924:363, 
ks teosofia 1926:9—10, Vuorisaarna 1927:86—88, 
1928:79, 356, 1929:9—14, 1930:124. 
»Pyöreä pöytä» 
Teosofisen Seuran Palvelevan Veljistön yhtey- 

dessä on Englannissa ja Amerikassa perustettu 
liitto lapsia ja nuoria varten. Tämän liiton 
nimi on The Ro und Table — Pyöreä 
Pöytä. Nimi on saatu vanhasta anglosaksilai- 
sesta »tarusta» kuningas Arthurista ja hänen 
ritareistaan, joiden oli tapana istua avarassa 
kuninkaan salissa pyöreän pöydän ympärillä 
suuria elämän kysymyksiä pohtimassa. Tämän 
»Pyöreä Pöytä» nimisen liiton tarkotus on kas- 
vattaa jäseniään »jotakin olemaan» ja »jotakin 
tekemään» ihmisten ja eläinten hyväksi. Työtä 
on monenlaista: auttaa pienempiä lapsia lootus- 
koulussa; auttaa vanhempia jäseniä teosofisessa 
työssä, esim. kirjottamalla osotteita, olla apuna 
kokouksissa y.m.; olla teosofisessa kirjeenvaih- 
dossa nuorempien kanssa; tehdä työtä veljeyden 
puolesta, esim. siten että ottaa jonkun köyhän 
lapsen ystäväkseen ja koettaa häntä kaikella 
tavalla palvella ja auttaa (ei »suojella» itse 
mahtavampana); pyrkiä osaa ottamaan näky- 
mättömien auttajien työhön; työskennellä sen 
puolesta, että eläimiä kohdeltaisiin ystävyydellä 
y.m. 

Tämän liiton jäseneksi pääsee lapsi vasta 13 
vuotta täytettyään. Liitossa on kolme astetta. 
Ensimäinen käsittää l i i t t o l a i s e t ,  toinen 
t o v e r i t ,  kolmas r i t a r i t .  Jokaisen pyrki- 
jän täytyy ensin tulla liittolaiseksi. Kun hän 
semmoisena on itseään kunnostanut valitaan 
hänet toverien joukkoon. Kaksikymmentä yksi 
vuotta täytettyään hänet voidaan nimittää rita- 
riksi. 

Kaksitoista toveria muodostaa yhden pyöreän 
pöydän. Ritari kolmantenatoista on heillä joh- 
tajana. Jokaisen ritarin velvollisuus on saada 
aikaan oma pyöreä pöytä. 

Kaikki liiton jäsenet oppivat pitämään sil- 
mäinsä edessä Mestari-ihannetta. »Seuraa kunin- 
gasta» on liiton tunnuslause ja jäseneksi pyr- 
kijä lupaa »elää puhtaasti, puhua totta, korjata 
väärän ja seurata kuningasta (Mestaria)». 1909: 
76—77, 

» P y ö r e ä   p ö y t ä »  1911:347—348, 
» P y ö r e ä n  p ö y d ä n  r i t a r i t »   1933:29—30. 
Päivä 
ks myös Uusi päivä 
päivä, jolloin ei Suomessa sortoa ole — — — 

päivä, jolloin Suomessa ei valhetta ole — — — 
päivä, jolloin Suomi on nouseva henkiseen suu- 
ruuteensa!   ks Kansallinen kulttuuri 1906:192, 

on näyssä nähnyt mitä päiviä koittaa, kun 
Herra tulee ks Omatunto-lehti 1906:271—273, 

nyt elämme jumalallisen järjen kirkkaassa 
päivänvalossa ja ks Uusi elämä 1908:324, 

Mystillisesti luettuina nämä lauseet ovat päi- 
vänselviä, ks Maailmanloppu 1910:133, 

mikä kirkas päivä paistaa niiden pilvien 
takana, jotka tällä hetkellä peittävät ks Suomi 
1910:365, 

Päivä on valkenemassa, ja etäältä, auringon- 
nousun puolelta, kuuluu suurten siipien hiljai- 
nen suhina, ks heraldiikka  1914:150, 

Ja kerran koittaa päivä, jolloin kansatkin 
ymmärtävät, että viha ei lopu vihalla, väkivalta 
ei väkivallalla, vaan molemmat ainoastaan rak- 
kaudella. 

Vielä se päivä koittaa, ks sota 1920:105, 
Mitä T. S:n johtavat henkilöt päivän kysymyk- 

sistä olivat tuumineet,   ks R-R 1920:338—348, 
Se oli kuin kirkasta päivänvaloa tietämättö- 

myyden pimeän yön jälkeen, ks teosofia 1921: 
261—262, 

Kyllä päivä koittaa, jolloin uudestaan saamme 
lyödä veljeskättä. Mutta se päivä on tuskan 
takana,   ks joulu 1927:377—378, 

On sittenkin kuin elettäisiin valkenevan 
aamun, nousevan päivän edellä. On kuin ovi 
uuteen päivään olisi jo raollaan, ks Vesimies 
1932:169—172, 

ja päivä tekee kohta nousuaan, ks Temppeli- 
rahasto 1933:38, 

Siksi uskalsimme ottaa näiden kesäkurssien 
muistolauseeksi sanat: » P ä i v ä n n o u s u a  
k a t s e l l e s s a » .    1933:208. 

Päivälehti 
ks P. E. VII 1905:27, 
Olin kyllä samana talvena ruvennut kirjotta- 

maan Päivälehteen ja Nya Presseniin, mutta 
vielä en ollut käynyt kysymässä, maksaisivatko 
mitään.   1915:320, 

ks P. E. VII art Muutamia tietoja 1924:221— 
230, 1925:407. 

Päivätajunta ks tajunta 
Päivänsalo,  B.  H. 
T u l e v a i s u u d e n  n ä k i j ä ,  Danielin pro- 

fetia tulkittuna, kirj. B. H. Päivänsalo, sisältää 
joitakuita aito teosofisia ajatuksia ja neuvoja, 
joskaan Danielin ennustukset hänen tulkitsemi- 
naan eivät herätä kiintoamme.   1925:288. 
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Päivärinta, Pietari  ks runoilija 1913:317. 
Pärevalkea 
Elimme ennen ruumiillisen ymmärryksen 

savuisessa pärevalkeassa, nyt elämme jumalalli- 
sen järjen kirkkaassa päivänvalossa ja hengen 
voimassa ja uskossa, ks Uusi elämä 1908:324. 

Pätevyys 
Selitykset vievät suurimman osan kirjan 

tilasta, ja niiden pätevyyteen luotan niin täy- 
dellisesti, että uskon tämän Vuorisaarnan suo- 
mennoksen voivan aikaansaada hyviä mullis- 
tuksia uskovaistenkin mielissä, kunhan vain 
saataisiin kirja leviämään kirkollisissa y.m. 
uskonnollisissa piireissä, ks P. E. XII Vuori- 
saarna 1925:265. 

Pässinpää 
»Teosofia paljastettuna» on juorukirja. — — — 

siinä parjataan ja panetellaan — — — teosofeja, 
jotka eivät suinkaan ole pyhimyksiä, vaan eivät 
liioin semmoisia petkuttajia tai pässinpäitä, 
jommoisiksi hra Geijerstam niitä kuvaa, ks 
Geijerstam 1909:401, 

Arvatenkin »Old Goose», s.o. »vanha hanhi 
(pässinpää)», toisin sanoen eversti Olcott. ks 
H. P. B. 1925:293 muist—298. 

»Pätkät» 
ks myös Toimittaja 
Mitä muuten ohjelmaan tulee, olen ensiksikin 

aikonut joka numeron alkuun panna tämän- 
laatuisen »johtavan artikkelin». Jos ks Tietäjä- 
lehti 1909:5, 

Ensi numerolla alkaa Tietäjän seitsemäs 
vuosikerta! Lapsi on vuosi vuodelta kasvanut 
rakkaammaksi Suomen kansalle. Vaikkeivät 
kaikki vielä osaisi »lukea historiaa» niin syvältä, 
että näkisivät, mikä on »Tietäjän» tarkotus, on 
kansamme kuitenkin ymmärtänyt, että tälläkin 
pienellä aikakauskirjalla on sanansa sanotta- 
vana, että senkin ääntä on kuultava nykyajan 
kielten sekotuksessa. Toimituksesta on ainakin 
tuntunut niinkuin lukijakunnan ja sen väli olisi 
hyvä. Kun minä kirjotan näitä pätkiäni, olen 
aivan kuin ystävien ympäröimä, joille uskallan 
puhua suoraan, mitä sydämessäni ajattelen pel- 
käämättä, että tulisin väärinkäsitetyksi. Ohjel- 
mamme ensi vuonna tuleekin pysymään saman- 
laisena kuin tähän saakka. Sitä vain olen suun- 
nitellut, että toimittajana kirjottaisin en ainoas- 
taan näitä pätkiä, mutta pitempiäkin artikke- 
leita.   Tästä tarkemmin tammikuun numerossa. 

Kun nyt toivotan jokaiselle lukijalle onnel- 
lista joulua, lausun samalla: iloisiin näkemiin 
taas tammikuussa! 

Kuten liitelehdestä näkyy, lähetetään taas 
»Tietäjän» tammikuun numero vanhoille tilaa- 
joille 5 markan jälkivaatimuksella. 1910:400— 
401, 

Olen elänyt siinä naiivissa uskossa, että noilla 
pätkilläni olen Tietäjän lukijoiden jotakin tar- 
vetta tyydyttänyt. Tietysti lakkaisin heti niitä 
kirjottamasta, jos epäilisin, ettei niistä ole mie- 
len virkistystä kellekään. Olisin sentähden kii- 
tollinen, jos Tietäjän lukijoista jotkut kirjot- 
taisivat minulle ja sanoisivat suoraan, onko tar- 
peellista jatkaa »Toimittajan» pätkiä ollenkaan, 
ks politiikka 1918:223—224, 

Kymmenen vuotta umpeen olen nyt kirjotta- 
nut näitä pätkiäni »Toimittajalta» otsikon alla. 
Kun ensimäisen kerran niitä julkaisin, lausuin 
samalla: »Mitä muuten (Tietäjän 1909 vuoden) 
ohjelmaan tulee, olen ensiksikin aikonut joka 
numeron alkuun panna tämänlaatuisen johtavan 
artikkelin. Jos lukijat voivat sulattaa sen perin 
personallisen leiman ja pohjasävelen, mikä 
näillä kirjotuksilla tulee olemaan, on yrityk- 
sestä se etu, että toimittajana olen tilaisuudessa 
lausumaan mielipiteeni kaikenlaisista kysymyk- 
sistä suoraan sydämestä, tarvitsematta pukea 
ajatuksiani  ylen objektiiviseen muotoon.» 

Tällä kymmenen vuoden ajalla on pätkiä syn- 
tynyt 450 kpl. Onko niistä ollut lukijoille sitä 
iloa ja mielen virkistystä, mikä minun silmä- 
määränäni on ollut? 

Aion niitä edelleenkin jatkaa, mutta pyydän 
uudestaan painostaa, mitä kymmenen vuotta 
sitten jo lausuin, että ne ovat ystävän tuttaval- 
lista puhetta ystävien piirissä ja ettei niille sen- 
tähden huoli panna mitään »virallista» arvoa. 
1918:227, 

» T o i m i t t a j a l t a »  p ä t k ä t .  Tietäjälle on 
saapunut useita vastauksia P. E:n kysymyksen 
johdosta. Ehkä julkaisemme niitä ensi nume- 
rossa. Joka tapauksessa kiitämme arv. kirjot- 
ta] ia heidän ystävällisistä sanoistaan. Kuten 
näkyy, aikoo »Toimittaja» edelleen jatkaa pät- 
kiään.   1918:256, 

TOIMITTAJAN PIKKU KYHÄELMÄT. 
Koska olemme luvanneet julkaista joitakuita 

arvosteluja »Toimittajalta» otsikon alla näky- 
vistä pätkistä, täytämme tässä lupauksemme, 
samalla huomauttaen, että monet yksityis- 
kirjeissä lähetetyt arvostelut jäävät julkaise- 
matta. Ne ovat kuitenkin läpeensä rohkaisevia 
ja enimmäkseen kiittäviä, joten niiden julkai- 
sematta jääminen ei asiallisesti muuta sitä vai- 
kutelmaa, minkä seuraavat arvostelut lukijalle 
antavat. 

Kiitämme sydämellisesti kaikkia asianharras- 
tajia, jotka kutsuamme noudattaen riensivät 
meille kirjottamaan. 

[*Pari kirjettä näytteenä] 
N i i n ä  vuosina, jolloin olen ollut 

»Tietäjän» lukijana, olen varsin erikoisesti 
kiintynyt »Toimittajan» osastoon ja luen ne 
aina ensin. 

Kun joudumme elämässä vaikeisiin ratkai- 
suihin, kun kulettavana ollut polku näyttää 
ikäänkuin umpeen kasvaneen, on meitä 
opastettu tällöin kysymään, mitä Mestari 
tällaisessa tilanteessa tekisi tahi sanoisi? 
Toimittaja kirjottaa pakinoitaan kulkevan 
ajan kera, valaisee lyhdyllänsä pimeitä paik- 
koja ja — ajan myrskyjen temmeltäissä — 
näyttää lyhintä tietä päämäärään, johon 
pyrimme. Usein nämä pätkät ovat olleet 
ilmotuksia minulle, välähdyksiä ja viittauk- 
sia tuonpuoleisesta. Yhtä onnellinen kun 
olen saadessani nämä sanomat ja sydämes- 
täni kiitollinen niiden välittäjälle, yhtä 
onneton olisin, jos nämä rivit poistettaisiin 
»Tietäjän» palstoilta. Silloin ei meille kukaan
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vastaisi tuohon ikuiseen kysymykseen: Var- 
tia, kuinka yö kuluu? 

Näyttäkää siis edelleenkin majakkatulta 
tyrskyissä purjehtiville. Olen vakuutettu, 
että on muitakin, jotka kanssani tähystävät 
taivaanrannalle, nähdäksensä »Toimittajan» 
tulen vilkutuksen ja sen mukaan ohjaavat 
elonpurttansa tässä suurien harhojen maassa. 

—  n. 
T i e t ä j ä n  H e r r a  T o i m i t t a j a l l e .  

Elkää missään nimessä lakatko kirj ottamasta 
»toimittajalta» kirjotuksia Tietäjään. Uskon, 
että ne ovat aivan erikoisen rakkaita useille 
Tietäjän lukijoista juuri siksi, että ne ovat 
niin impulsiivisia, aina uusia. Eivätkö kir- 
jailijat ja taiteilijat ole juuri sentähden mie- 
lenkiintoisia ihmisiä, ettei heidän sisimpänsä 
ole kuin alati paikallaan seisova vesi, vaan 
alati liikkeessä oleva, alati uudistuva, kuvas- 
tellen syvyyksiinsä ajan kaikkia ilmiöitä, — 
säilyttäen kuitenkin — siitä huolimatta — 
oman yksilöllisyytensä. Sisältäähän Tietäjä 
siksi paljon tarkoin harkittuja, filosofisia 
kirjotelmia, niin että mielellään joskus 
istahtaa toimittajan runohevon selkään ja 
riemuitsee saadessaan huimaavaa vauhtia 
kiitää minne ikinä kirjailijan mielikuvitus, 
impulsi tai intuitio suvaitsee viedä. Emme- 
hän — jumala paratkoon — tahdo olla 
mitään kivettymiä! Emme hinnasta mistään 
»valmiita ihmisiä», emme mielipiteiltämme, 
emme missään muussakaan suhteessa? 

Kunnioittaen:     T u o v i   T e n e t t i .  
1919:18—22, 

Allekirjottanut taasen »Toimittajalta» pätkis- 
sään edelleen jatkaa vapaita yksinpuhelujaan 
kaikista maailman asioista ystävälliselle ja myö- 
tätuntoiselle kuulijakunnalleen, ks Tietäjä-lehti 
1919:291, 

Toimittaja — — — päätti   lopulta   julkaista 
»pätkänsä» sellaisenaan, koska ks sota 1920:144, 

Alottaessani näitä pätkiäni kaksitoista vuotta 
sitten pyrin niiden avulla lähempään kosketuk- 
seen Tietäjän lukijoiden kanssa. Tuntui siltä 
kuin olisin istunut ystäväpiirin keskellä ja kuin 
minua olisi pyydetty ja kehoitettu puhumaan 
suoraan ja peittelemättä, mitä sydämessäni liik- 
kui. Elin vuosikausia tässä onnellisessa mielen- 
tilassa. Uskoin, että lukijani mielihyvällä ker- 
ran kuukaudessa kuuntelivat, mitä »toimitta- 
jalla» cli sanomista; kuvittelin heidän olevan 
yhtä tyytyväisiä minuun kuin minä olin heihin. 
Sainhan silloin tällöin suullisia ja kirjallisia 
todistuksia siitä, että pätkäni olivat mieluista 
sielunravintoa. 

Tuli sitten maailmansota, joka vähitellen 
muutti näitä ihanteellisia olosuhteita. Koetin 
edelleen olla puheissani avomielinen, mutta avo- 
mielisyys kävi yhä vaikeammaksi, kuta mahdot- 
tomampi — ulkonaisista syistä — oli kosketella 
rehellisesti niitä päivän kysymyksiä, jotka 
sydäntä polttivat. — — — 

Kaikki tämä oli omiansa vaikeuttamaan ja 
estämään vilpitöntä esiintymistäni näissä toi- 
mittajan pätkissä. Ääneni oli omissa korvissani 
käynyt käheäksi ja rumaksi, kiusaaja  kuiskasi 
 

alituisesti: »mitä sinä turhia kirjoittelet! Tuskin 
kukaan sinua  enää  uskoo». 

Ja niin nämä »pätkät» tilapäisistä ponnistuk- 
sista huolimatta jäivät enemmän ja enemmän 
vaille sitä personallista leimaa, sitä intiimiä 
sävyä, joka alkuaan kangasti mieleeni niiden 
varsinaisena tarkoituksena. 

Ehkä niin on ollut hyväkin. Ehkä siitä on 
ollut oppia — molemmin puolin ... — — — 

Viidenneksi on mainittava, että tietysti »Toi- 
mittajalta» pätkät, — — — tulevat edelleen jat- 
kumaan,   ks R-R  1920:338—348, 

Pyydän, että kaikki, jotka tuntevat asiasta 
innostuvansa, lukevat myös seuraavan pätkän, 
ks looshityö  1925:261—265, 

Nämä pätkäni venyivät tällä kertaa omista 
jutteluistani niin pitkälle, että täytyy jättää ensi 
numeroon se H. P. Blavatskyn kirje, jonka olin 
aikonut  suomentaa  tähän.    1925:265, 

luottaen siihen lukijaini myötätuntoon, joka 
vuosien vieriessä on tehnyt minulle mahdolli- 
seksi kosketella näissä pätkissäni personallisia- 
kin kieliä, omiani ja toisten, ks suunnitelmia 
1927:248—250, 

On näet huomautettu, että olisi hyvä, jos 
Ruusu-Risti taas sisältäisi toisiakin kirjoituksia 
minulta kuin vain Toimittajalta- y.m. pätkät, 
josta huomautuksesta olen iloinen ja kiitollinen. 
ks Toimittaja 1927:331—332, 

ks Johtajan osasto 1928:265, ja 345—349. 
Pää 
Kys. Tietäjän maaliskuun numerossa puhu- 

taan ihmisen aivoissa olevasta pienestä kohok- 
keesta, jonka johdosta pyytäisin saada tietää, 
ovatko ihmisen hiukset toimituksen mielestä 
missään yhteydessä tämän tulevan sähköpatte- 
rin kehityksen kanssa, ja jos ovat, niin olisiko 
sen kehitykselle edullisempaa käydä paljain 
päin, varsinkin kesällä ja antaa hiuksien 
vapaasti kasvaa? 

Vast. Kyseessä oleva elin on pään sisällä 
eikä sillä ole mitään välitöntä tekemistä hius- 
ten kanssa.   1909:135, 

elin sydämessäni ja päässäni niin lähellä 
Kristustajuntaa kuin koskaan on ollut minulle 
mahdollista,   ks armeija 1930:50—52. 

Pääkkönen, P. 1911:83, 251. 
Päämaja 
P ä ä m a j a n  aura Kun nyt looshit alkavat 

pitää kokouksiaan uudessa huoneustossa, sopisi 
heidän muistaa, että paikka on pyhitettävä teo- 
sofian, s.o. totuuden ja rakkauden hengelle. 
Jokainen jäsen voisi astuessaan kynnyksen yli 
ajatella: »jospa ilmapiiri tässä huoneessa muo- 
dostuisi semmoiseksi, että jokainen ihminen, 
joka tänne tulee, tuntisi itsensä hengessään nos- 
tetuksi ja autetuksi! Tuntekoon jokainen, jät- 
täessään tämän huoneen, että hänen sielunsa on 
puhdistunut ja että hänen luottavainen suh- 
teensa rakkauden jumalaan on uudistunut!» 
1908:254, 

Koko teosofinen liike on siis taas yhdessä pää- 
majassa, ks kustannustyö  1908:313, 

Oma koti T. S:n p ä ä m a j a l l e  Suo- 
nne s s a. Suomalaisen Osaston hallinto on päät- 
tänyt marraskuun  17  p:nä perustaa   »Omakoti-
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rahaston» T. S:n suomalaista päämajaa varten. 
Vuokralla asuminen on monessa suhteessa han- 
kalaa, puutteellista ja kallista. Kuinka ihana 
olisi, jos meillä niinkuin Intiassa, Hollannissa, 
Australiassa y.m. olisi oma talo T. S:lla! Ja vaik- 
kei olisikaan omaa taloa, kunhan edes voitai- 
siin osakkeilla hankkia mielenmukainen huo- 
neusto jossain rakennettavassa talossa. Onhan 
tämä vielä tulevaisuuden toivo, mutta rahan 
kokoamiseen saatamme heti ryhtyä. Marraskuun 
17 p:nä perustetaan rahasto ensimäisinä vapaa- 
ehtoisilla lahjoilla. Syysjuhlasta 22 p:nä koituva 
voitto lankeaa kokonaisuudessaan tälle rahas- 
tolle.   1908:347, 

Tilaisuudessa perustettiin T. S. Suomalaisen 
Osaston päämajarahasto ks P. E. VII 1908:382, 
1910:176, 

Theosophistin kesäkuun numerossa Annie 
Besant kertoo kahdesta suuresta rahalahj otuk- 
sesta, jotka Teosofisen Seuran päämaja touko- 
kuun alussa sai vastaanottaa parilta ranskalai- 
selta jäseneltä. Niiden yhteinen summa oli noin 
Smk. 55,000, ja lahjottajien määräyksen mukaan 
on rahalla ostettu maata lisää päämajalle, jonka 
alue nyt käsittää noin 218 tynnyrinalaa. 

Koska Suomi saa Adyarin tapaisen pää- 
majansa?    1910:228, 

T e o s o f i n e n  p ä ä m a j a  S u o m e s s a .  
Jouluksi saapui meille muuan numero New- 
Yorkin Uutisia, jonka oli Amerikasta lähettänyt 
eräs aatetoverimme ja joka oli osotettu »Teoso- 
fisen Seuran päämajalle Suomessa, Oulunkylä, 
Pakinkylä». Tämä osote oli hieman hämmäs- 
tyttävä kahdesta syystä: ensiksi sentähden, että 
Teosofisella Seuralla ei vielä ole mitään pää- 
majaa Suomessa, mutta toiseksi sentähden, että 
päämajan hankinta on aate, joka elää monen 
teosofin mielessä ja jonka toteuttaminen nyt on 
pantu alulle. Oulunkylässä, lähellä Helsinkiä 
on ostettu pikkuisen maata ja sinne rakennettu 
pari huvilaa. Tämä on tapahtunut kokonaan 
yksityisestä alotteesta eikä Teosofinen Seura 
millään tavalla ole yrityksestä vastuunalainen, 
ei rahallisesti eikä muuten. Jos yritys onnistuu, 
saattaa Seura ehkä innostua asiaan, toistaiseksi 
koko hanke lepää yksityisten hartioilla. Ensi- 
mäisenä näiden yksityisten joukossa on Suomen 
T. S:n nykyinen ylisihteeri, joka rahallisesti 
vastaa kaikesta. Ehkä toisten olemme tilaisuu- 
dessa puhua asiasta enemmän.   1911:12, 

[‘Päämajan  »M a ak a s s a»1)] 
Päämajan hyväksi perustettu »Maakassa» on 

jo saanut vastaanottaa joitakuita lahjotuksia, 
kuten uutisessa »Tien varrelta» otsikon alla 
näkyy. 1911:20, 48, 83, 178, 252, 282, 316, 347, 353, 
396, 1912:54, 104, 150, 200, 248, 305, 354, 402, 414, 
449, 500, 1913:56, 107, 168, 216, 261, 311, 360, 416, 
463, 515, 1914:48, 96, 148, 196, 252, 312, 360, 416, 
463, 1915:456. 

PÄÄMAJASSA. 
Helsingistä tuleva juna pysähtyi ja pieni 

joukko ihmisiä astui ulos. Ensikertalaiset mat- 
kustajat katselivat ihmetellen ulos akkunasta. 
— Mitä tämä on?    Vasta Fredriksbergistä läh- 
 

 1) [*Tähän koottu tiedot »Maakassalle» tul- 
leista lahjoituksista.] 

dettiin eikä Oulunkylä ole vielä tullut. Ja nyt 
pysähdytään tänne vuoren kupeelle metsän lai- 
taan, missä ei näy yhtään ihmisasuntoa. — 
Ikäänkuin häveten paikan mitättömyyttä juna 
tuskin malttoi odottaa viimeisen matkustajan 
poistumista, ennenkuin se jo mennä porhalsi 
eteenpäin. 

Sillalle jäi muutamia henkilöitä seisomaan ja 
he alkoivat iloisesti tervehtiä toisiaan. He näyt- 
tivät olevan matkalla samaan päämäärään mutta 
kaikki olivat täällä outoja. Missä nyt sitten 
oltiin? Lyhyen patsaan päässä seisoi K o t t b y 
(suomeksi »Käpylä») ja siitä lähti kapeita pol- 
kuja kummallekin puolelle metsään. Jopa löy- 
tyi opas ja niin lähdettiin astumaan eteenpäin. 
Pian lentää tiellä vastaan hevonen ja vanhem- 
mat henkilöt korjataan rekeen. Muut kävelevät 
eteenpäin ja metsätiellä pian tuulet lakkaavat 
tuntumasta ja lumihiutaleet laskeutuvat maa- 
han peittäen kaikki pehmeään puhtoiseen vaip- 
paansa. 

— Keitä nuo ovat? kysyy joku ohikulkeva 
paikkakuntalainen kumppaniltaan. — Eiköhän 
liene niitä teosofeja — arvelee toinen — siellä- 
hän niillä on oma kirkkonsa osuuskunnan mait- 
ten perällä. 

»Ei niin pientä pilaa, ettei totta toinen puoli». 
Jos nämä eivät olisikaan täysiä »teosofeja», 
jumalviisaita — kukapa sellaisen nimen ansait- 
sisi? — niin ainakin teosofia on heidän korkein 
harrastuksensa; ja he ovat matkalla, jos ei kirk- 
koon, niin ainakin johonkin paikkaan, missä 
olisi tarkotus luoda jonkinmoinen kirkko kes- 
kelle jokapäiväisyyttä, muodostaa pieni suppilo, 
minkä kautta voisi vuotaa alas henkisten maa- 
ilmoitten sulovesiä synnyttämään uutta eloa 
tämän maailman kuivuneille lakeuksille. 

Vieraat kyselevät paikkakunnan oloja ja opas 
selittää: »Helsingissä yksi ja toinen vakava ja 
raitis työmies alkoi kaivata pientä maatilkkua, 
missä saisi perustaa oman kodin ja konnun ja 
levähtää työstä palattuaan kaukana pääkaupun- 
gin humusta. Niinpä he joukolla ostivat maata 
ja muodostivat useampia maa-osuuskuntia 
Pakinkylään Oulunkylän taakse. Tavattomilla 
vaikeuksilla he pystyttivät pienet .tupansa, 
useimmiten omalla työllään, toivat tänne per- 
heensä ja käyvät nyt kaupungissa työssä, mutta 
kuitenkin asuvat maalla. Täällä saavat asua 
oman katon alla, tehdä työtä oman tilkan vilje- 
lemiseksi, ja vaikka sattuisi työnpuutetta, niin 
on ainakin tyyssija, johon vetäytyä turvaan 
parempia aikoja odottamaan. Ja kun on pyhäi- 
nen päivä, kuinka ihanaa on silloin istua katsel- 
len keväimen puhkeamista luonnossa tai talvi- 
sin suksilla viilettää pitkin vapaita metsiä. Ja 
lapset — niin, lapset — ne ovat kaikkein onnel- 
lisimpia maalle muutosta ja kasvavat täällä 
monin verroin raittiimpina, puhtaampina ja ter- 
veempinä kuin kaupungin laitaosissa». 

Kaikenlaiset tällaiset puhtaat inhimilliset vai- 
kuttimet ovat vetäneet työläisten parhaita 
aineksia kaupungista maalle, ja samanlaiset vai- 
kuttimet — vaikka samalla paljon laajemmat ja 
kauemmas tähtäävät — saattoivat viime tal- 
vella ja keväällä muutamia teosofian harrasta- 
jia etsimään maata ja tonttipaikkaa pääkaupun-
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gin lähistöltä. Ja maata oli kyllä tarjolla, mutta 
kauan ja laajalti saatiin etsiä, ennenkuin löy- 
dettiin paikka, mikä vähänkin vastasi niitä 
ihanteita, mitkä mielessä kytivät. Koko puuhan 
ja suunnitelman keskuksena oli Suomen Teoso- 
fisen Seuran ylisihteeri Pekka Ervast. Kesällä 
v:na 1910 viimein onnistuttiin saamaan »Alku»- 
nimiseltä maaosuuskunnalta kohtuhintaan jom- 
moinenkin maanala, jolle heti alettiin rakenta- 
maan uusia rakennuksia. Ennen joulua seisoi jo 
kolme rakennusta pystyssä ja niissä oli tupa 
täysi asukkaita. Nämä matkalaisemme olivat 
nyt juuri matkalla uusia taloja »vihkimään» ja 
päivä oli loppiaispäivä v. 1911. 

Jo saavuttiin perille »Tuonenkylään», kuten 
uutta asumasi]aa joskus mystillisesti kutsutaan, 
ja sivuutetaan ensimäiset talot, »Piippala» ja 
»Koivula», sillä ylisihteeri on kaikki kutsunut 
ensin »Tonttulaansa», missä hän itse muuta- 
mine seuralaisineen asuu. Metsäisten mäkien 
takana kohoaa rakennus, jonka syvä puro niin- 
kuin vallihauta erottaa muusta maailmasta. Sen 
takana leviää kaupungille kuuluva koivumetsä, 
sen vieressä aukeavat vastaiset puutarhamaat. 

Astutaan sisään ja heti jää tulija hämmästy- 
neenä seisomaan, sillä tässä todella on se, josta 
paikkakuntalaiset ovat saaneet aiheen puhuak- 
seen »teosofien kirkosta». Tämä ei ole tavalli- 
nen asuinhuone vaan juhlasali, »halli», niinkuin 
englantilaiset sanovat. Miltei kaksikerroksinen, 
toisessa päässä lehterillä varustettu, toisessa 
päässä korokkeella aituuksineen. Suuri takka- 
uuni antaa kodin tunnelman, ja samalla jokai- 
nen tuntee heti täällä juhlallisuutta ja vaka- 
vuutta. Kuinka vapauttavaa on seisoa huo- 
neessa, missä seinät eivät tunnu puristavan 
kokoon! Täällä Pohjolassa, missä ei ole aina 
tilaisuus kokouksien pitämiseen ulkosalla, tar- 
vitaan tällaisia saleja, jotta ihmiset edes joskus 
voisivat viettää yhteisiä ylentäviä juhlahetkiä. 
Vieraat parveilevat ympäri taloa ja katselevat 
huoneita, joita on keskussalin kummallakin 
puolella. Tässä talossa ei ole mitään ruuan- 
laittoa, eipä toistaiseksi ole edes ketään »toista 
sukupuolta» vaan ainoastaan niitä nuoria mies- 
apulaisia, joita ylisihteeri on koonnut ympäril- 
leen. Mistä hän lieneekin ne tänne koonnut ,on 
heillä totisesti syytä kiittää Karman herroja, 
sillä hänen lempeässä ja vakavassa huolen- 
pidossaan he vähitellen kasvavat ja oppivat tun- 
keutumaan teosofian »sydänoppiin», sillä »tietä- 
mättömyyskin on parempi kuin pääopetus, jota 
ei sieluviisaus ole valaisemassa ja ohjaamassa». 
Täällä jos missään heillä on tilaisuus keskittyä 
itseensä ja vapautua niistä moninaisista har- 
hoista, jotka aina suuressa maailmassa tahtovat 
peittää sielun peilin. Alinomaa seurustellessaan 
sen ystävän ja opettajan kanssa, jonka koko elä- 
mä on ollut pyhitetty teosofian palvelukseen, 
heidän oma itsensäkin saattaa herätä ja ehkä 
joskus vielä jatkaa sitä suurta työtä, mihinkä 
teosofia kutsuu ja velvottaa. 

Täällä myöskin on varattu sija teosofiselle 
kustannustoimistolle, jotta senkin lähetykset 
voidaan suorittaa omasta kodista, sillä todella 
on ollut hankalaa ylisihteerille ja hänen apulai- 
silleen maalta käsin hoitaa kaupungissa olevaa 
 

kustannustoimistoa. Kolmatta vuotta on hän 
tehnyt tätä huolta ja vaivaa kysyvää työtä, ja 
mikäli liike laajenee, tulee se vaatimaan yhä 
suurempaa huomiota ja enemmän työvoimia. 

Kuten ehkä monet Tietäjän lukijat ovat kuul- 
leet, otti ylisihteeri v. 1908 yksin vastatakseen 
Teosofisesta Kirjakaupasta ja Kustannusliik- 
keestä kun se velkojen takia oli joutumassa 
vararikkoon. Kävi mahdottomaksi pitää pal- 
kattua johtajaa ja silloin ylisihteeri itse tarjou- 
tui maksuttomasti hoitamaan liikettä, kunnes 
se pääsisi kaikista veloistaan vapaaksi, ja siten 
hän kaikkien muitten töittensä lisäksi sai har- 
tioilleen tämän käytännöllisen toimen, joka jo 
yksinään riittäisi täyttämään yhden ihmisen 
koko ajan. Tämä askel oli välttämätön, oleviin 
oloihin nähden, se on yhä selvemmin näyttäyty- 
nyt, mutta kuitenkin se oli suuri uhraus. Moni 
kaukaisempi teosofian harrastaja on varmaan 
ihmetellyt, miksei hän, jolla meidän maassamme 
tuntuu olevan eniten todellista teosofian tietoa, 
itse kirjota enempää, mutta karman käsi on 
tämän toistaiseksi estänyt ja epäilemättä siinä 
on ollut syvempikin merkitys. »Ei sanat salahan 
joua, mahti ei mahu maan rakohon», vaikka 
sattuisikin pieni odotuksen ja valmistuksen 
aika. 

Mutta palatkaamme nykyhetkeen. Hallista 
johtavat sisällä olevat parvekeportaat yläker- 
taan, missä vielä tulee olemaan muutamia huo- 
neita, jahka tilaisuus tulee niiden valmistami- 
seen. Täällä nähtävästi voidaan ottaa vastaan 
useampiakin asujia, ja monen mielessä jo pyörii 
ajatus kesäisistä »lomakursseista», jolloin tänne 
rauhaisan luonnon keskelle pitemmäksi aikaa 
yhtäjaksoisesti teosofian harrastajat maaseu- 
dulta voisivat kokoontua laajentaakseen tieto- 
jaan ja syventyäkseen yhä enemmän teosofisen 
maailmankatsomuksen henkeen. 

Nyt hiljaa! pianosta kaikuu soitto, ylisihteeri 
itse soittaa ja kaikki asettuvat avaraan saliin 
istumaan. Heidän ajatuksensa ohjautuvat sisään- 
päin ja kaikki istuvat odottavina, sillä onhan 
luvattu, että tänään selvitettäisiin teosofisen 
päämajan aate ja tarkoitus. Ja jo seisoo yli- 
sihteeri korokkeella ja puhuu, niinkuin ainakin 
pehmeällä, sointuvalla äänellään: 

»Rakkaat ystävät! Emme ole kutsuneet teitä 
tällä kertaa yksityiseen kotiin, emme ole kutsu- 
neet teitä katsomaan, kuinka jotkut yksityiset 
ihmiset elävät. Ei, vaan me olemme kutsuneet 
teidät tänne jotta kaikki näkisimme ja ymmär- 
täisimme, ettei tämä ole eikä ole oleva mikään 
tavallinen yksityinen koti. Tällä kodilla on 
aivan toinen tarkotus. Teitä on täällä ainoastaan 
muutamia nyt, emme tietysti ole voineet kutsua 
niin monta kuin olisimme tahtoneet, sillä oikeas- 
taan minä olisin tahtonut kutsua tänne koko 
meidän Teosofisen Seuramme, sen kaikki jäse- 
net, ei ainoastaan täällä Helsingissä ja sen 
ympäristöllä asuvat, vaan kaikki jäsenet 
ympäri Suomea. Kaikki olisin tahtonut kutsua 
tänne, ja kun nyt lausun teidät täällä terve- 
tulleiksi, niin lausun teidän kauttanne kaikki 
Teosofisen Seuran jäsenet tervetulleiksi tällä 
hetkellä. Ja jos minun henkinen käskyni ja 
kutsuni voisi heihin vaikuttaa, niin kaikki jäse-
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net ympäri Suomea, kaikki teosofit tuntisivat 
tällä hetkellä merkillisen ajatuksen, merkillistä 
vetovoimaa Oulunkylään päin, missä he tietävät 
ylisihteerin asuvan. Silloin he kaikki muistai- 
sivat juuri meitä täällä, sillä minun puheeni on 
nyt kaikkia teosofeja varten, kaikkia Teosofisen 
Seuran jäseniä varten. Me olemme nyt koolla 
sitä varten, että yhdessä hieman ajattelisimme, 
mikä on tämän kodin tarkotus. 

Ja silloin minä — koska näitä asioita olen 
ajatellut, koska minulla on tämä aate, niinkuin 
otaksun, jokseenkin selvänä, ainakin selvänä, 
mitä itse puolestani tahtoisin, — minä alustan 
meidän yhteisen ajatuksemme ja koetan muuta- 
milla sanoilla esittää teille, mikä kotimme tar- 
kotus on. 

Te olette luultavasti kuulleet ja varmaan 
monet teistä tietävät, että kun me ostimme 
tämän maan ja rupesimme tänne rakentamaan, 
emme ajatelleet vain yksityistä asuntoa meille 
itsellemme, vaan alusta saakka on mielessämme 
elänyt jonkinlainen teosofinen päämaja. Ja 
näin ollen on nyt tehtävämme saattaa itsel- 
lemme ja ajatuksillemme selväksi, mitä tällai- 
nen teosofinen päämaja yksityisessä maassa on. 
Jätämme silloin heti pois yhden asian, tuon 
kaikkein okkultisimman ja salaisimman, josta 
minulla oli tilaisuus äsken puhua eräässä 
Kalevala-looshin juhlassa. Puhuin sellaisesta 
pienestä temppelistä, jonka aura olisi pyhä, ja 
jossa ihmiset voisivat käydä mietiskelemässä. 
Puhuin tietysti siinä mielessä, että sellainen 
temppeli olisi hyvä saada esim. Helsinkiin ja 
moneen muuhun paikkaan Suomessa, mutta 
tämä »päämajamme» ei tietysti olisi yksin- 
omaan sellainen. Pyhätön muodostaminen ei 
ole päämajan yksinomainen tehtävä vaan 
pikemmin jokaisen looshin tehtävä, ja siksi 
jäten sen asian koskematta tänä päivänä. 
Kahdenlainen tehtävä on teosofisella pää- 
majalla: henkinen ja aineellinen. Henkinen 
tehtävä jakautuu myös kahteen osaan, siihen, 
joka tarkottaa ulkomaailmaa, ja siihen, joka 
koskee niitä ihmisiä, jotka päämajassa asuvat. 
Teosofisen päämajan tehtävä ulospäin on olla 
aivan kuin valonheittäjä, palava tuli, josta 
valoa leviää ympäri. Päämajassa on keskitetty- 
nä teosofinen työ, ja siellä asuvat sellaiset ihmi- 
set, jotka kokonaan antautuvat teosofiseen työ- 
hön ja tahtovat, että teosofinen valo leviäisi 
yltympäri. 

Päämajassa voidaan harrastaa teosofisia opin- 
toja. Päämajassa voi olla kirjapaino, joka pai- 
nattaa lehtiä ja kirjoja. Päämajassa voi olla 
kustannusliike, kirjakauppa, lehden toimisto, 
kaikenlaista tällaista työtä, joka sanan avulla, 
painetun sanan ja puhutun sanan välityksellä 
levittää teosofista tietoa maailmassa. Se on 
oleva pesäpaikka, mistä parhaasta päästä teoso- 
finen tieto, teosofinen kirjallisuus leviää ulos 
ja missä kehittyvät perehtyneimmät puhujat. 

Tämä on päämajan tehtävä ulkomaailmaan 
nähden, eikä minun tarvitse ollenkaan puhua 
teille siitä, kuinka tärkeä on teosofinen työ. 

Jokainen, jolle teosofia on kallis, jokainen, 
ken on teosofialta saanut herätyksen ja selvi- 
tyksen elämäänsä   ja   joka    on   sen maailman- 
 

katsomuksen turvissa tuntenut kasvavansa hen- 
kisesti, sydämestään palaa halusta ja ikävöimi- 
sestä, että tämä jumalallinen, ihana maailman- 
katsomus, tämä pelastava usko ja vakuuttava 
tieto, tämä suuri elämänymmärrys leviäisi ihmi- 
siin, niin että poistuisi paha, että ihmiset saisi- 
vat voimaa noustakseen synnistä, saisivat roh- 
keutta elää iloisesti ja veljellisesti, niinkuin 
heidän sydämensä sisin kaipuu on. 

Teosofisen päämajan tehtävä ulkomaailmaan 
nähden on sentähden etupäässä levittää valoa 
ympäri, mutta sitten myös olla sellainen paikka, 
minne voivat teosofit tulla joko vähän katsele- 
maan, vähän näkemään, tai pitemmäksi ajaksi 
olemaan ja oppimaan harjaantumaan teosofi- 
seen ajatukseen ja teosofiseen elämään. Jos 
esim. katselette Intiaa, niin näette, kuinka sinne 
matkustaa hartaita teosofeja, kuinka Annie 
Besant on erityisesti kehottanut kaikkia yli- 
sihteereitä tulemaan Adyariin, näkemään, koke- 
maan, tuntemaan, että teosofinen liike on yleis- 
maailmallinen, että se on Mestareista lähtenyt, 
että sen takana on suurimmat henkiset voimat 
maailmassa. 

Tällainen pitäisi myös päämajan olla meikä- 
läisissä oloissa, että ainakin looshien puheen- 
johtajat ja teosofiset työntekijät pääsisivät sinne 
voimistumaan, tuntemaan, että teosofinen työ 
on todellista, jumalallista, suurta, että sen puo- 
lesta kannattaa elää, kannattaa uhrata, itsensä, 
rahansa, aikansa. 

Mutta on toinenkin puoli tässä päämajan 
henkisessä työssä, nim. se elämä, mikä niiden 
ihmisten kesken vietetään, jotka päämajassa 
asuvat. Mikä tehtävä on päämajalla siinä suh- 
teessa? Sekin selviää heti ja me sen heti 
ymmärrämme, jos muistamme, missä ajassa 
elämme, jos muistamme, että vanha kulttuuri on 
vähitellen muuttuva, vanhan kulttuurin henki 
on vähitellen kuoleva ja uusi sivistys on nou- 
seva sen sijalle. Vanha sivistys, joka perustui 
alemman, itsekkään ymmärryksen käskyihin, on 
kuoleva ja uusi sivistys on perustettava kor- 
keammalle prinsipille, sille, jota me kutsumme 
veljesrakkaudeksi, korkeammaksi järjeksi, vii- 
saudeksi. Ja ehkä te olette joskus ajatelles- 
sanne uutta sivistystä huomanneet yhden asian, 
joka siinä on oleva hieman toisenlainen kuin 
nykyään, hieman uudenlainen ja merkillinen, 
nim. sen, että ihmiset eivät siellä tule elämään 
perheissä samalla tavalla kuin nyt. Ihmiset 
eivät silloin tule olemaan sulatettuja pieniin 
perheisiin, jotka ovat pikkuisen erotettuja 
maailmasta ja tuntevat: ‘tuossa on suuri kylmä 
maailma ja tässä minun pikkuinen lämpöinen 
kotini, — maailma voi olla kylmä, paha, meidän 
täytyy suojella itseämme maailmalta.’ Näin ei 
tule olemaan uudessa sivistyksessä. Vielä on 
silloin oleva perheitä, koteja ja perhesuhteita, 
mutta kodin henki on oleva toinen, ei ole oleva 
koti ainoastaan meitä varten, minua ja sinua 
varten, vaan kodin käsite on oleva toinen. 
Ihmiset tuntevat syvemmin, että he perheinä 
ovat aivan kuin pieniä yksilöitä suuremmassa 
perheessä, yhteiskunnassa, he ovat perheinä 
yksilöitä ja kuuluvat yhteen. Nykyään käydään 
vierailemassa toisten luona, ollaan kohteliaita ja
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kuitenkin kovin pelätään, ettei toinen vain pyy- 
täisi tai tahtoisi liikaa, vaan silloin on yhdessä- 
olo, kanssakäynti ihmisten kesken oleva 
vapaampi, ei ole raha samalla tavalla yksin- 
valtias kuin nykyaikana, ei ole silloin pelkoa, 
että jouduttaisiin hirveihin raha-ahdinkoihin 
toisten takia niinkuin nykyaikana. Sitäpaitsi 
tulee yhä enemmän ja enemmän ihmisiä ole- 
maan perhesuhteisiin liittymättä, tulee olemaan 
niinkuin me sanoisimme »naimattomia», mutta 
heitä ei enää silloin pilkata »vanhoiksi piioiksi» 
ja »vanhoiksi pojiksi.» 

Kun me nyt teosofeina olemme saaneet aivan 
kuin tehtäväksemme valmistaa tulevaisuutta, on 
meidän otettava huomioon puheenalaistakin 
seikkaa. Päämajan pitää niinmuodoin kussakin 
maassa olla sellainen paikka, niissä asujaimet 
elävät veljellisesti ja muodostavat yhden per- 
heen, vaikka he, niinkuin maailma sanoo, ovat 
toisilleen vieraita ihmisiä. Vieraitahan ovat 
toisilleen myös mies ja vaimo, kun he ensin 
oppivat toisiansa tuntemaan ja perustavat kodin, 
mutta luonto — fyysillinen ja astralinen luonto 
— tekee heistä pian mitä lähimpiä sukulaisia ja 
elämä kehittää heissä vähitellen veljes- ja 
sisarusrakkautta. Mutta tällaisessa päämajassa 
vaaditaan, että ihmiset, jotka ensin ovat vieraita 
toisilleen, oppivat muodostamaan yhden perheen 
ja että heitä siinä ei auta niin paljon fyysillinen 
ja astralinen ruumis kuin mentalinen ja kaikki 
korkeammat käyttövälineet. Ne herätetään, sti- 
muleerataan, ja niiden välityksellä tunnetaan 
rakkautta, veljeyttä, perhe-elämää. Tämä on se 
merkillinen kohta, joka on toteutuva juuri teo- 
sofisessa päämajassa. Silloin ihmiset, jotka tule- 
vat ulkoa, jotka tulevat oppimaan, saavat heti 
tuntea ja nähdä, että siellä toteutetaan veljeyttä, 
että siellä todella ihmiset rakastavat toisiaan. 
Sitähän myös aina pyydetään ja kysytään ja 
vaaditaan perheissä. Kun pääsemme onnelli- 
seen kotiin, viihdymme siellä erinomaisesti sen- 
tähden että tunnemme: tässä on rakkautta, tässä 
ihmiset rakastavat toisiaan. Samalla tavalla 
teosofisessa päämajassa pitää tuntea, että tässä 
ihmiset rakastavat toisiaan ja tahtovat toistensa 
parasta, tässä he todella tahtovat tehdä työtä 
yhteisen asian puolesta, yhteisen aatteen puo- 
lesta, yhteisen kodin puolesta. Se on Teosofisen 
Seuran päämajan toinen henkinen tehtävä. 

Jos sitten kysymme, mikä on päämajan aineel- 
linen tarkotus, vastaan siihen: tällaisen pää- 
majan jos se on maaseudulla, pitäisi olla aivan 
kuin pieni mallitila, johon ihmiset voisivat tulla 
oppimaan, millä tavalla on taloudellisesti elet- 
tävä, millä tavalla kussakin maassa voidaan 
parhaiten tulla toimeen maa- ja puutarha- 
viljelystä harj ottamalla. Sellainen on ihanteeni 
päämajan suhteen, ja minä tiedän, että esim. 
presidenttimme Annie Besant ajattelee samalla 
tavalla päämajasta, että sen tehtävä siinä suh- 
teessa olisi näyttää esimerkkiä muulle maail- 
malle, millä tavalla pitää tehdä työtä ja tulla 
toimeen. 

Mutta päämajalla on toinenkin tehtävä ja se 
on, että sen pitäisi olla aineellinen, taloudellinen 
perustus niille, jotka kokonaan tekevät työtä 
teosofisen asian puolesta.    Sen pitäisi olla sel- 
 

lainen paikka, missä ne ihmiset, jotka tekevät 
työtä teosofian puolesta, voisivat asua ja saada 
elatuksekseen puhdasta, ravitsevaa ruokaa mah- 
dollisimman halvalla. Eikä näiden ihmisten 
työ teosofian puolesta ole vain yhtä laatua, vaan 
se on tietysti monenlainen, se ei ole ainoastaan 
kirj ottamista ja oppimista, se on myös kaiken- 
laista käytännöllistä työtä. 

Tämmöinen on teosofisen päämajan aineelli- 
nen tarkotus. 

Olen tässä koettanut vetää muutamia ääri- 
viivoja, koettanut näyttää, minkälainen on 
Teosofisen Seuran päämajan ihanne minun sil- 
missäni. Ja te kysytte: missä määrin tämä 
kaikki on toteutettuna nyt tekeillä olevassa suo- 
malaisessa päämajassa? Siihen minä en kykene 
vastaamaan, en ainakaan kaikkeen voi vastausta 
antaa. Kysymykseen, kuinka täällä tehdään 
työtä, missä määrässä täältä levitetään teoso- 
fista valoa ympäri Suomen, siihen vastaavat ne, 
jotka täältä mahdollisesti saavat valoa. Te itse 
näette, paljonko vai vähänkö me teemme työtä. 
Mitä taas tulee viettämäämme perhe-elämään ja 
tuntemaamme rakkauteen, niin minä siinä suh- 
teessa voin puhua ainoastaan omasta itsestäni ja 
omista kokemuksistani ja sanoa, että olen ääret- 
tömän onnellinen enkä ole koskaan kaivannut 
enkä kaipaa mitään. Minua aivan sisimpiä 
juuriani myöten tyydyttää sellainen elämä, jota 
me täällä vietämme. Ja jos muutkin voivat 
samalla tavalla vastata, niinkuin minä toivoisin, 
silloin todella henkinen puoli johonkin määrin 
on toteutettu . .. 

Aineellisesta puolesta voin puhua paremmin. 
Kun ihanne on tuo, minkä edellä esitin, pitäisi 
tämän maapalstan ja näiden rakennusten olla 
teosofisen liikkeen puhdasta, velatonta omai- 
suutta, ja sitä ne eivät vielä ole. Ne ovat kaikki 
minun nimessäni; minun vastuullani on talou- 
dellinen ja aineellinen puoli, ja jokainen teistä 
ehkä tietää, että tässä on oikeastaan vain vel- 
koja. Mutta velat eivät minua paina eivätkä 
tunnu raskailta, päinvastoin äärettömän ihanilta, 
koska olen saanut inspiratsionin koko tähän 
hommaan sisästäpäin. Minä uskon, että kaikki 
lopulta käy hyvin. Ja vaikka alussa nyt on 
vaikeuksia, vaikka kaikki ne ihmiset, jotka 
täällä nyt ovat, — kaukana siitä, että he voisi- 
vat tehdä teosofista työtä ja elää huolettomasti, 
kaukana siitä, että heillä olisi helppo olla, — 
päinvastoin ovat pakotetut ponnistamaan niin 
paljon kuin jaksavat, niin olen vakuutettu siitä, 
että jos me jaksamme ponnistaa ja kärsiä läpi 
kaikki alkuvaikeudet, jos jaksamme pitää mie- 
lemme rauhallisena, sielumme iloisena kulkies- 
samme läpi polttavien tulien, ryömiessämme 
läpi ahtaiden luolien, sukeltaessamme synkkiin 
vesiin, jos me opimme vielä lentämään, missä ei 
maata ole, silloin kaikki menee hyvin, silloin 
kaikki onnistuu. Ja myös minä ajattelen ja 
uskon, että mikäli tämä on Mestarin työtä, 
mikäli Mestari tahtoo, että juuri tämän pitää 
menestyä, mikäli vähitellen teosofit ymmärtävät 
ja näkevät, että päämajalla on liikkeessämme 
tehtävä, sikäli myös teosofit tulevat meitä aut- 
tamaan. Onhan meillä edessämme esimerkki 
Intiassa.    Katsokaamme, kuinka se on vähästä
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alkanut, kuinka eversti Olcott ja mad. Blavatsky 
ostivat maan ja panivat siihen viimeiset rahansa 
ja saivat tehdä velkaa, kuinka se oli kaukana 
Madrasin kaupungista, vaikeasti luopäästävä, 
kuinka ei siellä ollut postitoimistoa lähellä eikä 
muita sivistyselämän mukavuuksia. Kuitenkin 
se on vähitellen kasvanut ja kehittynyt, ja 
kuinka komea se nyt onkaan! Eversti Olcottin 
aikana oli vielä vaikeuksia, mutta kun Annie 
Besant tuli presidentiksi oli aivan kuin kaik- 
kien teosofien kukkaro olisi auennut, rahaa 
rupesi joka taholta virtaamaan. Nyt presidentti 
on ostanut maata lisäksi kymmenillä tuhansilla 
markoilla ja on pystytetty monta rakennusta. 
Yksikin henkilö sanoi: minä annan 50,000 mk. 
Tuolla tavalla ihmiset innostuvat, kun he ovat 
nähneet ja oppineet tuntemaan ja rakastamaan 
jotakin aatetta ja sen fyysillistä edustajaa. Jos 
mekin osaamme johonkin määrin toteuttaa, mitä 
olemme uneksineet, jos me osaamme näyttää, 
että olemme vakavia harrastuksissamme, että 
meitä elähyttää totuuden henki ja että pää- 
maj ammekin on tärkeä teosofinen asia, silloin 
myöskin täällä ihmisten sydämet yltympäri 
tulevat käskemään heitä: minun täytyy jollakin 
tavalla auttaa tuota teosofista työtä. Vielä 
minä en pyydä mitään aineellista apua. On 
aivan jokaisen oma asia, kuinka hän tahtoo aut- 
taa, mutta yhtä minä nyt pyydän teiltä ja teidän 
niinessänne kaikilta Suomen teosofeilta, ja se 
on, että te ajatuksillanne ja siunauksellanne 
auttaisitte meitä, että siunaisitte meidän työ- 
tämme, että lähettäisitte meille hyviä ajatuksia. 
Minä tiedän, että niitä nyt jo lähetetään, jopa 
korkealtakin taholta. Olen tuntenut tässä, kun 
olen istunut ja kirjottanut, kuinka yhtäkkiä on 
laskenut ylitseni niin äärettömän hyvä tunne, 
että milten olen itkenyt kiitollisuudesta. Kiitos, 
kiitos niille, jotka lähettävät hyviä ajatuksia, 
voimakkaita ja siunaavia ajatuksia! 

Jotta kotimme voisi muodostua todelliseksi 
päämajaksi, täytyy tänne auraan kokoontua 
oikein hyviä, pyhiä, jaloja, epäitsekkäitä aja- 
tuksia, ja niitä luomassa voivat kaikki olla 
mukana. Siinä voivat köyhimmät olla mukana 
yhtä hyvin kuin rikkaat. Antakoot he ajastaan 
muutamia minuutteja, ajatelkoot vain: olkoon 
siunattu se paikka, menestyköön se työ, kasva- 
koon epäitsekkyys, usko, luottamus, vakavuus 
ja henkisyys niissä ihmisissä, jotka tuolla ovat, 
kasvakoon heissä tieto siitä, että sieltäpäin on 
tuleva vielä paljon valoa ja paljon henkistä 
apua meidän Suomellemme.» 

Kun ylisihteeri oli puheensa lopettanut, oli 
kauan aikaa hiljaista. Kaikki tunsivat, että hän 
oli lausunut julki, mitä selvemmin tai hämä- 
rämmin oli kaikkien mielessä liikkunut. 
Kukaan ei tahtonut häiritä sitä tunnelmaa, mikä 
oli täyttänyt salin. Tuntui kuin tällä hetkellä 
kaikki Suomen teosofit olisivat tulleet lähem- 
mäksi ja olleet mukana. Tuntui siltä, että nyt 
oli laskettu perustus jollekin suurelle, mikä 
tulisi kestämään ja kukoistamaan vielä kauan 
senjälkeen kuin nämä personallisuudet olisivat 
näyttämöltä häipyneet. Tällä hetkellä tuntui 
päämajan aate niin selvältä, niin todelliselta, 
niin rakkaalta.    Jokainen päätti itsekseen  olla 
 

mukana hengessään toteuttamassa sitä, mikä nyt 
oli pantu alulle. Täällä tulisi olemaan kaikkien 
teosofien yhteinen koti, vähät siitä, kuka saisi 
tilaisuuden itse fyysillisesti siinä asua. Hiljoil- 
leen tarinoitiin keskenään, kaikki tunsivat yhä 
viihtyvänsä äskeisessä tunnelmassa. 

Vihdoin kuitenkin tuli aika lähteä. Vielä ei 
kuitenkaan toisistaan hajaannuttu vaan siirryt- 
tiin vähän matkan päässä olevaan päätaloon, 
Piippalaan, missä taloudellinen puoli oli parem- 
min edustettuna. Siellä astuttiin suureen pirt- 
tiin, missä penkit ulottuivat pitkin seiniä ja 
pitkä pöytä seisoi keskellä huonetta. Pöydän 
päässä oli korkea isännän tuoli ja jokainen tiesi, 
kuka se isäntä oli. Täällä oli Tuonenkylän 
yhteinen ruokailuhuone, täällä oli emännällä 
suuri leivinuuninsa ja keittolietensä. Eihän 
verettömästä ravinnosta synny liikanaisia kat- 
kuja, vaikka ruoka samassa paikassa valmiste- 
taan, missä se nautitaan. 

Tässä talossa oli yläkertakin jo asuttuna ja 
vieraat pistäytyivät sielläkin silmäilemässä. 
Täällä asuivat ne henkilöt, jotka pitkin vuotta 
käyvät teosofisten kirjain kaupalla ympäri 
Suomea ja kaksi huonetta oli annettu nuorukai- 
sille, jotka alusta asti olivat olleet mukana pää- 
majan aatetta luomassa ja kannattamassa. Ja 
viimeksi täällä asui se kaikkein yhteinen pieni 
lemmikki, »Piippa», josta itse talokin oli saanut 
nimensä. 

Tämäkin talo oli puiden ja kivien keskellä, 
mutta sen edustalla aukeni vastainen puutarha, 
joka vielä oli peltomaana. Maata oli näet ostet- 
tuna useampia tynnyrinaloja, vaikka muu osa 
oli etäämpänä pienempinä kaistaleina osuus- 
kunnan muiden palstojen keskellä. Kaikki 
nämä palstat tulisivat varmaan ennen pitkää 
löytämään asujaimensa. 

Ensimäinen teosofinen uutisasukas (päätalo- 
jen asukkaita lukuunottamatta) oli pystyttänyt 
oman rakennuksensa, »Koivulan» ihan Piippalan 
ääreen. Itse hän luonnollisesti nyt oli vaimoi- 
neen muiden joukossa. Hän oli Oulunkylän 
looshin perustajista ainoa paikkakunnalle jää- 
nyt. Vähän matkan päässä näkyi vielä sauna- 
ja navettarakennus, mikä vain vielä odotti 
sarvipäitä maidonantajia. 

Pyödällä höyrysivät kahvikupit ja iloisin mie- 
lin virkistettiin ruumiin voimia. Senjälkeen 
alettiin tehdä lähtöä asemalle. Jo saapuivat 
hevoset ja väsyneemmät sijottuivat rekeen. 
Usea kuitenkin »myöhästyi» ja jäi pirttiin istu- 
maan ylisihteerin ympärille. Viimein sitten 
kaikki hajaantuivat, suksimiehet asettuivat suk- 
silleen ja lähtivät polkemaan kaupunkia kohti 
ja niin oli »päämajan vihkimys» siirtynyt muis- 
tojen maailmaan. 

Mutta kaikki tunsivat, että tämä oli vain 
ensimäinen alku johonkin paljon suurempaan ja 
ihanampaan. 

Sillä aatteet ne elävät ja aatteet ne maailmoita 
luovat. 

Kirj.    M u i s t i i n p a n i j a .      1911:20—32, 

[*Mr. A. V. P e t e r s i n  kuvaus Päämajasta 
1911:84,] 

Saman päivän iltana olivat useimmat kokouk- 
sen    osanottajat   täällä    ulkona    »päämajassa».
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Aivan kaikki eivät voineet tulla, mutta toista- 
sataa vierasta oli meillä kunnia vastaanottaa 
»Tonttulassamme» ja »Piippalassamme». Tarjo- 
simme heille vähän musiikkia, vähän laulua ja 
vähän puhetta — ja iloisilta ja tyytyväisiltä 
kaikki näyttivät. Minä ainakin olin sydämes- 
täni kiitollinen kaikille heidän ystävällisyydes- 
tään,    ks    P. E. VII    1911:87—88, 

Eräs asia synnytti paljon keskustelua vuosi- 
kokouksessa ja aiheutti katkeria sanoja. Se oli 
kysymys Suomen Teosofisen Seuran päämajasta. 
Tietäjän lukijat muistanevat, että tätä nimitystä 
»päämaja» on käytetty erään hankkeen yhtey- 
dessä, jonka muutamien ystävien kanssa olen 
pannut alulle. Olenhan koettanut selittää — 
Tietäjässäkin — että homma on kokonaan minun 
vastuullani ja ettei Teosofinen Seura millään 
tavalla ole siitä — ei rahallisesti eikä siveelli- 
sesti — vastuunalainen. Väärinkäsityksiä näkyi 
kuitenkin paljon vallitsevan — helsinkiläisten 
keskuudessa. Moitteet minua vastaan kärjistyi- 
vät siihen, että T. S:n presidentti, Mrs. Annie 
Besant vuosikokouksessa Indiassa viime jouluna 
oli asiasta maininnut. Olin nimittäin osastoker- 
tomukseni lopussa sanonut: »minä olen ostanut 
vähän maata Helsingin läheisyydessä ja uneksin 
suomalaisesta Adjarista; joitakuita rakennuksia 
rakennetaan paraikaa.» Annie Besant vuosi- 
kertomuksessaan puhui asiasta seuraavin sanoin: 
»Suomi on ostanut maata ja aikoo rakentaa suo- 
malaisen Adjarin pohjoisessa ilmanalassaan; 
menestyköön se samoinkuin sen tropillinen 
nimikko.» 

Vastustajani väittivät, etteivät he tiedä mis- 
tään päämajahankkeesta: Seuran vuositileissä ei 
siitä mitään mainita; joku oli häpeäkseen saa- 
nut onnittelukirjeen ulkomailtakin. Kokouksen 
suuri enemmistö selitti kuitenkin hyvin tietä- 
vänsä ja ymmärtävänsä ja kiitollisena seuraa- 
vansa katseellaan päämajahankkeen kehitystä ja 
edistystä. 

Joskin voi syyttää minua muodollisesta vir- 
heestä, kun vuosikertomuksessani presidentille 
mainitsin asiasta, jolla ei ollut virallista teke- 
mistä Seuran kanssa, näkyi kuitenkin, ettei vir- 
heeni henkisesti katsoen ollut kovinkaan suuri, 
koska useimmat Seuran jäsenet hengessään tun- 
nustivat »päämajan» täällä olevan ja koska suu- 
rin osa kävi sitä maanantaina katsomassa. Eihän 
luulisi Seuran voivan paheksua sitä, että koete- 
taan toimia sen hyväksi, vaikkei se vielä tapah- 
dukaan virallisesti! 

Muuten tahdon tässä tilaisuudessa kaikkien 
mahdollisten erehdysten poistamiseksi puhua 
vähäsen päämajahankkeemme taloudellisesta 
puolesta. Muutamat ystävät ovat muistaneet 
minua lahjoilla, toiset ehkä aikovat (kuittaus 
tapahtuu aina Tietäjässä) ja heille olen velvolli- 
nen selittämään, mihin heidän rahansa joutu- 
vat. Jos joku olisi luullut, että rahat käytettäi- 
siin täällä asuvien — minun ja muiden — elä- 
miseen, tahdon heti sanoa, että se on erehdystä. 
Me tulemme kaikki täällä omalla työllämme 
toimeen — rahat käytetään yksinomaan pää- 
majan hyväksi. 

Kuten jo on selitetty, on allekirjottanut 
rahallisesti     vastuunalainen     kaikesta.      Pää- 
 

majamme on pystytetty lainarahoilla — minulla 
on ollut »omaa» perin vähäsen.   Huhut suurista 
lahjotuksista ovat perättömiä. 

Tähänastiset     menot     näkyvät     seuraavasta 
yhteenvedosta: 
Maa ja rakennukset  ......................    Smk. 31,701:02 
Puutarha y.m. työt    ......................        »         496:— 
Irtaimisto (kirveet, lapiot, tah- 

kot, höyläpenkit y.m. y.m. ja 
Piippalan pirtin kalusto)    ...               »        661:40 

Yhteensä Smk. 2,1358,42 
Millä  nämä   menot   on  korvattu?     Se  näkyy 

seuraavasta yhteenvedosta: 
Rahoja  lainaksi  eri  henkilöiltä    Smk. 29,955:— 
Rahalahjoja  eri henkilöiltä    ...            »          403:95 
Tulot matineesta 12. III .................      »         230:71 
Minulta   .......................................       »        2,268:76 

‘Yhteensä Smk. 32,858:42 
Näihin tileihin ei ole laskettu mitään juokse- 

via menoja ja tuloja — ei korkoja, ei veroja, 
eikä vuokria ja muita satunnaisia tuloja. 1911: 
88—89, 

Olemme ensi kesänä aikoneet panna toimeen 
t e o s o f i s e t  loma k u r s s i t  täällä »pää- 
majalla»,   ks kesäkurssit 1911:90, 

PAKINAA »PÄÄMAJASTA». 
— Kylläpä nyt laitoitte tavattoman sotkun. 
— Kutka niin ja millä tavalla? 
— No, kaikki te, jotka olette ruvenneet puhu- 

maan teosofisesta päämajasta täällä Suomessa, 
ja sinäkin, joka siitä Tietäjässä kirjotit niin 
ajattelemattomasti, ikäänkuin se jo olisi valmis 
asia. 

— Ja millä tavalla se sitten on sotkeutunut? 
— Vielä kysyt. Kuulithan itse, kuinka paljon 

melua siitä nousi seuran vuosikokouksessa viime 
pääsiäisenä. Eiväthän muutamat jäsenet ensin- 
kään tahtoneet tietää sellaisesta »päämajasta» 
vaan kysyivät ihmetellen, millä oikeudella sel- 
laista nimeä käytetään ja milloin Suomen Teo- 
sofinen Seura on sellaisen perustanut. 

— Mutta mitenkä voi ihmisiä estää käsittä- 
mästä asioita väärin, jos he eivät tahdo ottaa 
niistä selvää? Etkö huomannut, että ne, jotka 
siitä »melua pitivät», olivat sellaisia, jotka näh- 
tävästi eivät olleet lukeneet Tietäjästä ylisihtee- 
rin puhetta »päämajan» vihkiäisissä? Eikö hän 
selvin sanoin puhunut vain päämajan ihan- 
t e e s t a ?  Ja kun hän kertoi kuinka oli alkuun- 
pantu ensimäinen y r i t y s  tämän ihanteen 
toteuttamiseksi, ei hän mitenkään siihen sekot- 
tanut virallista Seuraa vaan sanoi: »kaikki on 
minun nimessäni; minun vastuullani on talou- 
dellinen ja aineellinen puoli». Kuinka kukaan 
saattoi niitä sanoja väärin käsittää? Jos joku 
ihannoi ja uneksii voivansa muodostaa teosofi- 
selle liikkeelle pysyvän tyyssijan tässä maa- 
ilmassa, tottahan hänellä on siihen oikeutta. 
Eihän maailmassa mitään syntyisi, jollei olisi 
uneksijoita, suunnittelijoita, alkuunpanijoita. 
Kaikki kulkisi entisiä latujansa iankaikkisesti. 

— Kyllä niin. Mutta en käsitä, miksi siitä 
pitäisi rumpua pärryyttää, tai jotten Uiottelisi, 
miksi siitä yhtään  sanaa mainitaan, ennenkuin
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Teosofinen Seura on sen virallisesti hyväksynyt 
ja ottanut haltuunsa. 

— Aivan yksinkertaisesta syystä: ympäri Suo- 
menmaan on monta, sekä Teosofisen Seuran 
jäseniä että muita, jotka eivät halua näitä 
asioita salassa pidettävän vaan mielellään kuu- 
levat niistä jonkun sanan, jotta he ainakin aja- 
tuksillaan voivat olla mukana. 

— Mitä turhaa puhetta tuo on? Eikö teosofia 
ole puhdas aatteellinen totuudenetsiminen? Mitä 
tekemistä sillä on yksityisten ihmisten elämän 
ja asumistavan kanssa? Aivanhan teosofia tah- 
raantuu, jos se sotketaan kaiken maailman 
asioihin. 

— Minä en luule, että me suomalaiset 
osaamme tällä tavoin ajatella. Pikemmin meistä 
tuntuu, ettei teosofia ole oikein todellista, 
ennenkuin siitä on jonkinlaisia käytännöllisiä, 
kouriintuntuvia tuloksia. Ainakin muutamien 
ihmisten tulee näyttää, että teosofia kokonaan 
voi täyttää heidän elämänsä, niin ettei heillä 
ole enää muun maailman harrastuksia. Mitä 
hyötyä siitä olisi kansalle, jos muutama yksityi- 
nen kamarissaan lueskelisi teosofiaa ja ehkä 
joskus sopivalla hetkellä siitä juttelisi joitakin 
sanoja tuttavilleen töitten lomassa, kahvin 
ääressä? Me käsitämme, että teosofia on siksi 
suurta, että jokainen ihminen voi tulla vapaam- 
maksi, onnellisemmaksi, veljellisemmäksi, saa- 
tuaan siitä kuulla. Ja kun edes muutamat näyt- 
tävät, kuinka ihana elämä saattaa olla teosofian 
tulisoihdun valossa, silloin se tarttuu, kaikki 
alkavat samaan suuntaan pyrkiä. Kodista on 
alettava, jos tahdotaan pysyväisiä tuloksia 
saada. 

— Kyllähän tuo kauniilta kuuluu. Mutta 
koska nyt, toistaiseksi ainakin, yksi henkilö on 
se tukikohta, johon kaikki nojautuu, niin eikö 
ole hatara se perustus, joka on vain yhden hen- 
kilön varassa? Voisihan Teosofinen Seura esim. 
milloin tahansa valita toisen ylisihteerin. 

— Ja silloinko muka koko tämä n.k. päämajan 
homma menisi myttyyn ja työ keskeytyisi? 
Kaikki siis riippuisi tuon tittelin varassa? 
Mutta onhan kysymyksessä oleva henkilö alusta 
pitäen tehnyt teosofista työtä — tehnyt sitä 
kauan ennenkuin Teosofista Seuraa oli Suo- 
messa olemassakaan. Ja jos uusi ylisihteeri voi 
perustaa uuden teosofisen keskuksen, sitä 
parempi, vai kuinka? Eikö jokainen teosofi siitä 
iloitsisi? Eihän toinen valo ole varjona toista 
estämässä. 

— Mutta jospa tuo henkilö kutsuttaisiin 
muille tasoille työskentelemään tai sattuisi seik- 
koja, jotka purkaisivat »päämajan», kuten Kuri- 
kan Sointulan. Olisihan silloin häpeä koko teo- 
sofiselle liikkeelle meidän maassamme, että on 
puhuttu »päämajasta». 

— Jos me kaikkia mahdollisuuksia arkaili- 
simme, niin pian kaikki vaipuisi pyhään äänet- 
tömyyteen. Mutta varmaan ne, jotka ovat 
mukana »päämajan» perustamisessa, luottavat 
kohtalon hyviin voimiin. Ja eikö tuollainen 
pelko olekin lapsellista, koska tässä ei ole kysy- 
myksessä minkään aineellisen omaisuuden 
kasaaminen vaan uusien aatteiden levittäminen 
sydämestä sydämeen?    Lapsi, joka on lastuista 
 

rakentanut kauniin talon, saattaa pelätä, että 
joku muu sen näkisi, sillä voisihan tuo toinen 
sen tallata rikki. Mutta kehittyneempi lapsi ei 
sitä ajattele, vaan hän mielellään tahtoo kaikille 
näyttää. Jos he sitten kaatavat, niin ovat aina- 
kin nähneet, mitä kaunista hän on luonut. 

Eikä sittenkään teosofista päämajaa voida ver- 
rata Sointulaan, koska täällä ei ole taloudelli- 
nen puoli pääasiana eikä muutenkaan järjestys 
sama. Muuten viimeisten uutisten mukaan ei 
kuulu Amerikan Sointulakaan olevan vielä 
mennyttä, vaan nousee taas ehkä entiselleen. 

— Sinulla näkyy olevan herkkä usko. 
Sanoppa nyt sitten aivan suoraan: luuletko, 
että unelma »päämajasta» tulee toteutumaan, 
vai hukataanko siinä ainoastaan aikaa ja voi- 
mia? 

— Kuinka saatatkaan tuolla tavalla kysyä? 
Olethan varmaan niin monasti kuullut, että 
tulee tehdä työtä ajattelematta tuloksia. Eikö 
koko Bhagavad Gita todista samaa säveltä yhä 
uudestaan: tee työtä, vaikket koskaan näkisi 
hedelmiä työstäsi. Mitä tästä yrityksestä tulee, 
missä määrin ja millä tavalla se onnistuu, riip- 
puu mielestäni siitä, kuinka paljon suomalaiset 
teosofit sydämessään tätä aatetta kannattavat. 
Jos he osaavat nähdä, ettei siinä piile mitään 
persoonallista tarkotusta ja siinä mielessä ovat 
koko sydämestään mukana, niin eihän unelma 
voi muuta kuin toteutua. Teosofit ovat itse 
ajatuksillaan kutsuneet esille tämän tuuman, 
sillä en luule, että ylisihteeri muuten olisi jät- 
tänyt rakkaita kirjojansa ja ottanut päällensä 
näin vaikeita rahallisia huolia. 

— Siis kaikki menestys perustuu vain hurs- 
kaihin arveluihin, joilla ei ole mitään takeita 
todellisuudessa. 

— Ei varsin niin. Esimerkki on paras todis- 
tus. Kaikissa maissa nykyään ajatellaan ja puu- 
hataan teosofista päämajaa ja joskin moniaalla 
silloin ajatellaan huoneustoa vilkasliikkeisessä 
kaupungissa, niin sitäpaitsi myös etsitään tyys- 
sijaa kaukana ihmisten hälinästä, jossakin luon- 
non keskellä. Jos Suomi ensimäisenä ehtii tätä 
toteuttaa, Intian päämajaa lukuunottamatta, on 
se vain seuraus siitä, että meidän kansamme on 
lähempänä luontoa kuin muut kansat eikä ole 
niin paksulla kulttuurin vernissalla verhottu. 
Ja kaikkialla on huomattu, että mitä enemmän 
uskalletaan yrittää, mitä laajemmalle työ ulo- 
tetaan, sitä parempi on menestys. Miksikä 
pimeyttä niin kauvan ylläpidettäisiin, kun ker- 
ran valon kuitenkin täytyy voittaa? Tulkoon 
se, mikä tuleva on, mitä pikemmin. Ja se tulee, 
jos meillä on uskoa ja jos veljinä toivomme 
hyvää toistemme työlle, vaikkemme itse olisi- 
kaan mukana. Etkö nyt huomaa, ettei ole syytä, 
miksi muutamat teosofian harrastajat kantaisi- 
vat pahaa mieltä sellaista asiaa kohtaan, jota 
toiset  taas  lämpimästi suosivat. 

[‘Kirjoittanut] M u i s t i i n p a n i j a .  1911: 
148—151, 

Sitäpaitsi useita lahjoja »päämajalle» in 
n a t u r  a,   kuten hevonen, rattaat y.m. 1911:178, 

ks P. E. VII 1911:178—179, Nuorisoliitto 1911: 
252, 
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Englannin Teosofisen Seuran vuosikokouk- 
sessa, joka pidettiin heinäkuulla Lontoossa, 
Annie Besant lausui toivomuksena, että Seura 
hankkisi itselleen tarkotustaan vastaavan, 
arvokkaan ja tilavan päämajan Lontoossa. 
Ehdotus lienee heti saavuttanut paljon kanna- 
tusta, koska asia nyt jo on niin pitkällä, että 
Annie Besant syyskuun »Vähanissa» ilmottaa 
katsoneensa paikan Bloomsbury’n kaupungin- 
osassa ja pyytää jäseniä auttamaan rahoillaan. 
Kyseessä ei ole mitään pieniä summia. Annie 
Besant sanoo, että Lontoon päämajaa varten 
tarvitaan viisikymmentä tuhatta puntaa, s.o. 
Suomen rahassa yksi miljoona kaksisataa viisi- 
kymmentä tuhatta markkaa. Hän sanoo, että 
paras olisi saada koko summa lahjoissa, ja hän 
kehottaa niitä, joilla paljon on, antamaan pal- 
jon, mutta kaikkia antamaan vähän. Osakkeina 
myydään se summa, mikä ei lahjoissa kerry. 
En ollenkaan epäile, ettei hänen kehotustaan 
innolla noudatettaisi, sillä hänen äänellään on 
nykyään suuri kantavuus ja hänen sanallaan 
suuri paino. 

Päämajasta on tuleva suuri talo. Aikomus on 
rakentaa yksi iso ja neljä pientä kokoussalia, 
Teosofisen Seuran, Kustannusliikkeen ja erään 
pienemmän liittoutuneen seuran huoneustot ja 
ainakin kolmekymmentä pienempää yksityis- 
asuntoa. Vuotuisissa vuokrissa on laskettu saa- 
tavan 85,000 markkaa; suuri osa on jo vuok- 
rattu ja taattu. 

»Muuan unelmistamme», sanoo Annie Besant, 
»on saada aikaan taiteellisen kauniita »jumalan- 
palveluksia» kovaa työtä tehneiden virkistyk- 
seksi, soitantoa ja laulua, ehkä jalommanlaatui- 
sia näytelmiä». 

Kun talo on saatu veloista vapaaksi, siirre- 
tään se Teosofisen Seuran omaisuudeksi. 

Tätä kaikkea lukiessani ajattelin: miksemme 
mekin täällä Suomessa voisi saada aikaan 
samanlaatuisen päämajan Helsingissä? Saman- 
suuntaisen, vaikkei yhtä ison. Päämajan, jossa 
olisi iso luentohuone, looshihuoneita, toimistoja 
j.n.e. On asiaa monta kertaa pohdittu meillä- 
kin, ja kun aika tulee, kyllä täälläkin löytyy 
innostusta ja kannatusta.  1911:253—254, 

Muuten istun enimmäkseen kotona täällä 
»päämajassa» ja hoidan muita tehtäviäni. Tun- 
tuukin sangen viehättävältä istua kirj otus- 
pöydän ääressä, kun monta vuotta on elänyt 
miltei yhtämittaisessa liikehumussa. ks P. E. VIII 
1911:321, 

Vaikka tämä tuonenkyläläinen »päämaja»- 
hommamme herätti jonkun verran hämmästystä 
Suomen T. S:n viime vuosikokouksessa, on se 
kaikesta epävirallisuudestaan huolimatta saanut 
paljon suosiota ja ystävyyttä osakseen. Kuten 
Tietäjässä julaistuista kuittauksista on näkynyt, 
on »Maakassaamme» säännöllisesti muistettu 
raha-avustuksilla. Marraskuu varsinkin oli tässä 
suhteessa suopea. Ensin muutamat ystävät toi- 
vat tuhannen markan setelin, jota vuoden mit- 
taan oli kokoon kerätty ja jolla heti lyhennet- 
tiin Tuonenkylän velkoja, ja sitten insinööri 
G. I. von Fieandt lahjotti »päämajan» hyväksi 
kaksisataa markkaa nettotuloistaan äsken pitä- 
mästään vihellyskonsertista Helsingissä, — pie- 
 

nemmistä lahjoista puhumatta. Päämajan aate 
näkyy täten viehättävän jäseniämme. Selväksi 
lienee muuten käynyt kaikille, ettei tämä maan- 
kylässä sijaitseva »päämaja» millään tavalla kil- 
paile Helsinkiin joskus perustettavan päämajan 
kanssa eikä tee tämmöistä tarpeettomaksi. Hel- 
singissä tulee sijaitsemaan Teosofisen Seuran 
virallinen keskus ja helsinkiläisen teosofisen 
työn ahjo. 

Tämä Tuonenkylän päämaja on aiottu Suo- 
mea käsittävän teosofisen työn keskustaksi, ja 
sitä tarkotusta se nytkin jo täyttänee. Onhan 
helsinkiläisen päämajan hyväksi jo vuosia sit- 
ten perustettu virallinen »oman kodin rahasto», 
jota silloin tällöin on muistettu lahjotuksilla. 
Varsinkin on Helsingissä toimiva teosofinen 
ompeluseura jo pari kertaa luovuttanut tulot 
myyjäisistään »oman kodin rahastolle». 

Olisi muuten suotava, että teosofisia keskus- 
toja syntyisi ympäri maata, että Teosofisen 
Seuran looshit hankkisivat itselleen omat kodit, 
että teosofit asuisivat pienissä kolonioissa ja 
että työ siten keskittyisi ja kasvaisi voimak- 
kaaksi kullakin paikkakunnalla. Yhdessä looshi- 
kaupungissa — Mikkelissä — jo puuhataan 
tähän suuntaan. Erään jäsenen alotteesta on 
vuokrattu maata ja rakennetaan talo, jossa 
aluksi yksi huone omistetaan looshityolle, mutta 
joka tulevaisuudessa kokonaisuudessaan lahjo- 
tetaan Teosofiselle Seuralle.   1911:353—354, 

Venäjän ylisihteeri neiti Anna Kamensky 
— — — kävi [*kolmen muun venäläisen jäse- 
nen kanssa] meidän »päämajaamme» katsomassa 
ja Suomen ylisihteeriä tervehtimässä ja hauska 
oli nähdä kuinka veljellisesti ja hyvin teosofit 
sopivat, vaikka ks Venäjä 1912:198—199, 

P ä ä m a j a  S u o m e n  T e o s o f i s e l l e  
N u o r i s o l i i t o l l e .    1912:200, 

Seuramme »päämajaan» on kuuluva myös 
teosofinen kansanopisto eli korkeakoulu, ks 
kesäkurssit  1912:251—252, 

Meidän Seuramme jäsenten tulisi ensi työk- 
seen vapauttaa päämajamme veloista.   Luulisin 
— — — Kun v. 1910 ryhdyin tähän meidän pää- 
majahankkeeseen, uskoin kaikkien teosofein 
suuresti ilostuvan, että saataisiin työllemme 
kauan toivottu keskus, josta aatteet leviäisivät. 
Sen sijaan huomasin — — — »Päämajamme» ei 
ole Seuran oma eikä virallisesti voine siksi tul- 
lakaan vielä. Se on toistaiseksi minun »yksityis- 
omaisuuttani». Ja koska sen todellinen tarko- 
tus aikaa myöten näkyy selvenevän yhä parem- 
min sekä minulle että toisille, lienee paras 
asiain nykyinen tila.   ks opettaja 1912:409—414, 

» — — — päästettäisiin päämaja vapaaksi 
maksamisveloista — — — omalta kohdaltani 
lähetän 100 mk.»   1912:500, 

ks kesäkurssit 1913:159, 
Teosofiset kesäkurssit pidetään tänä vuonna 

Tuonenkylän päämajassa täällä Oulunkylässä, 
ks kesäkurssit 1913:220—221, 

T u o n e n k y l ä s s ä  rakennetaan paraikaa 
avaraa kokoustaloa y.m., jotka valmistuvat 
vuosikokouksen ajaksi. Muutamain ystäväin 
uhrautuva avustus on tehnyt mahdolliseksi 
tämän vanhan tuuman toteuttamisen, joka var-
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sinaisesti korottaa Tuonenkylän Suomen T. S:n 
päämajaksi.    1913:259, 295—299, 

Suomen teosofinen liike, joka on luonut itsel- 
lensä päämajan, on sillä teollaan astunut kan- 
sallisten teosofisten seurojen eturintamaan, ks 
teosofia 1913:362, 

Suureksi ilokseni saatan tähän painattaa seu- 
raavan kertomuksen Mikkelin looshimajan vih- 
kiäisistä ks Mikkeli 1913:362—364, 

ks Kannatusliitto 1914:312 ja 360, 
Mainitsen tässä nyt jo erään kysymyksen, 

joka tulee otettavaksi esille Suomen T. S:n ensi 
vuosikokouksessa, että jäsenemme olisivat tilai- 
suudessa sitä pohtimaan ja mielessään valmis- 
tamaan. Tämä kysymys on: mitä olisi tehtävä, 
että P. E. vapautettaisiin siitä taloudellisesta 
vastuunalaisuudesta, joka lepää hänen hartioil- 
laan T. S:n päämajan eli Tuonenkylän laillisena 
omistajana? 

En nyt ajattele etupäässä raha-asioita. Raha- 
asiat ovat verrattain hyvällä kannalla. Velkaa on 
yhteensä Smk. 18,000:—, kuten viime vuosiker- 
tomuksesta on näkynyt, ja omaisuutta on 10 tyn- 
nyrinalaa maata (nykyisen tavallisen arvioimi- 
sen mukaan 15 à 20,000:—), kaksi huvilaa, temp- 
peli, ulkorakennukset, kellari y.m .(palovakuu- 
tettu yhteensä 53,000:— mk:sta) sekä Piippalan 
pirtin ja Tonttulan hallin kalustot (palovakuu- 
tus 2,000:—), joten puhtaaksi omaisuudeksi jää 
melkoinen pääoma. En tätä niin paljon ajattele 
kuin sitä, että ollessani tämän kiinteimistön 
laillinen omistaja olen sidottu siihen ja vas- 
tuunalainen sen hoidosta, vaikka oma perso- 
nallinen työni on perin toisilla aloilla. En ole 
tyytymätön enkä väsynyt tällä tavoin palvele- 
maan teosofista asiaamme, niinkauan kuin Seu- 
ramme luottaa johtooni. Mutta voihan tulla 
aika, jolloin Seuramme jäsenet ajattelevat, että 
toinen isäntä olisi sopivampi, ja silloin minun 
nimeni tuottaisi laillisia vaikeuksia. Muutenkin 
arvelen, että täytyyhän vielä tulla aika, jolloin 
olen tilaisuudessa kokonaan antautumaan hen- 
kisiin ja älyllisiin asioihin. Ja näin ollen kysyn 
itseltäni, eikö olisi viisasta saada asiat järjeste- 
tyksi jollekin toiselle kannalle: olisiko perus- 
tettava osakeyhtiö vai mitä? Paremman rat- 
kaisun asia tietysti saisi, kun Suomen T. S. 
virallisesti laillistutettaisiin ja siten tulisi »jurii- 
dilliseksi personaksi», joka olisi oikeutettu 
omassa nimessään omistamaan kiinteimistöjä. 
Olen aina sanonutkin itselleni, että sitä päivää 
minun  on odotettava.    1915:403—404, 

T. S. PÄÄMAJA JA PEKKA ERVAST. 
Tietäjän äsken ilmestyneessä lokakuun nume- 

rossa Pekka Ervast ilmottaa, että Suomen Teo- 
sofisen Seuran ensi vuosikokouksessa otetaan 
keskustelun alaiseksi kysymys, miten voisimme 
vapauttaa hänet siitä vastuunalaisuudesta, mikä 
hänellä on päämajan laillisena omistajana. Hän 
myöskin viittaa siihen, että vaikka hän ei ole 
tähän vastuunalaisuuteen väsynyt, vaan mielel- 
lään edelleenkin palvelee liikettämme tälläkin 
tavalla, Seuramme jäsenet joskus voivat aja- 
tella,  että »toinen isäntä olisi sopivampi». 

Tämän johdosta me allekirjottaneet pyytäi- 
simme    kaikessa    ystävällisyydessä    kiinnittää 
 

Pekka Ervastin huomiota seuraaviin mieles- 
tämme päivänselviin tosiseikkoihin: 

Niinkauan kuin ei Suomen Teosofinen Seura 
virallisesti ja laillisesti saata omistaa Tuonen- 
kylän päämajaa, niinkauan se ehdottomasti on 
Pekka Ervastin yksityisomaisuutta. Jos jotkut 
Seuran jäsenet ovat avustaneet »maakassaa» 
lahjotuksillaan, on tämä tapahtunut luottamuk- 
sesta Pekka Ervastia kohtaan: lahjat ovat siis 
annetut hänelle persoonallisesti eikä kukaan 
niiden välityksellä ole tahtonut hankkia itsel- 
leen mitään sananvaltaa päämajan asioissa. 
Päämaja on hänen omaisuuttaan siihen päivään 
saakka, jolloin on mahdollista hänen lahjottaa 
se Seuralle. 

Osakeyhtiön muodostaminen näyttää mieles- 
tämme mahdottomalta. Seura tulisi kuitenkin 
kaiken netto-omaisuuden omistajaksi, mutta 
tämä synnyttäisi ehkä voittamattomia hanka- 
luuksia niin kauan kuin Seuran nimi ei ole 
virallisesti vahvistettu. Ainoa tapa olisi, että 
joku yksityinen henkilö, joka Seuran luotta- 
musta nauttii, omassa nimessään omistaisi Seu- 
ralle tulevat osakkeet, ja jos Pekka Ervast ensi 
vuosikokouksessa todella tahtoisi vapautua 
päämajan taloudellisesta taakasta, silloin sopisi 
tätä mahdollisuutta pohtia. Muuten ymmärtääk- 
semme ylisihteeri juuri on se henkilö, joka 
nauttii Seuran luottamusta suurimmassa mitassa. 

Helsingissä marraskuun 10 p:nä 1915. 
Tyyne Vuorenjuuri. Viktor Heikel. 
Olga Salo. Oskar Merikanto. 
Hilda Pihlajamäki. J. R. Hannula. 
Aapo Pihlajamäki. Otto Mölsä. 
John Sonck. J. V. Pyhälä. 
Fredrik Heliö. Willie Angervo. 
Taavi Vuorenjuuri. Erkki Melartin. 
Otto Keskinen. 1915:455—456, 

välttämättömiä apukeinoja tässä työssä ovat 
pää- ja looshimajat ks teosofia art T. S:n työ ja 
1916:347—348, 

ks P. E. VII 1917:387—388, 
Toisia kauas kantavia päätöksiä olivat: pää- 

majan liittäminen T. S. yhteyteen sen lailliseksi 
omaisuudeksi ja ks P. E. VII 1917:391—392, 

Marraskuussa viime vuonna laadin hänen 
kanssaan [*Unto Nevalaisen] sen »kauppa- 
kirjan», jonka nojalla omistamani Tuonenkylän 
päämaja siirtyi Suomen Teosofiselle Seuralle, 
ks Punaisen ajan uhrit 1918:95—96, 

T. S. Päämajassa Oulunkylässä ks P. E. VII 
1918:99, ja 131—132, 

meillä Suomessa oli teosofinen päämaja maalla 
metsän keskellä   ks sota 1918:195—196, 

Päämajassa helluntaina ks P. E. VII 1919:163, 
Tätä kirjoittaessani istun vanhassa huonees- 

sani Tonttulassa, Teosofisen Seuran Päämajassa. 
Niin ovat kohtalon tiet kiertyneet. Helsingistä 
olen muuttanut takaisin tänne, ja kuinka kaikki 
tuntuu rakkaalta ja kodikkaalta. Kolme ja puoli 
vuotta asuin ensimäisessä huoneessani alaker- 
rassa, kolme ja puoli vuotta nykyisessä huo- 
neessani täällä yläkerrassa ja kolme ja puoli 
vuotta olin ulkona »maailmalla». Nyt olen jäl- 
leen vanhassa kodissani. Mitähän Karman Her- 
rat nyt aikovat ja tahtovat? 
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Joka tapauksessa on postiosoitteeni tästä läh- 
tien   taas   Ä g g e l b y .    1921:396—397, 

R-R-seuramme vuosikokous, aiottiin ensin 
pitää Teosofisen Seuran päämajalla, jonka 
temppeli auliisti oli asetettu sen käytettäväksi 
ks R-R 1922:134, 

Sittenkun luovutin Tuonenkylän päämajan 
Teosofiselle Seuralle, ei minulla ole ollut varsi- 
naista kotia, ks P. E. II käännekohtia 1924:124 
—125, 

Alla oleva veli Hannulan oikaiseva lisäys 
helmikuun kirjoitukseensa1) Suomen Teosofisen 
Seuran päämajasta saapui käsiini liian myöhään 
ehtiäkseen maaliskuun Ruusu-Ristiin, ja koska 
se huhtikuun yleisissä kiireissä jäi silloisesta 
Ruusu-Ristin numerosta pois, painatan sen 
tähän: 

»Kirjoittaessani muistojani päämajasta, joka 
julkaistiin viime helmik. »Ruusu-Ristissä», 
unohtui minulta eräs tärkeä seikka, joka nyt 
jälkeenpäin on mieleeni palautunut. Se on, että 
kun veljemme Pekka Ervast ryhtyi päämajaa 
hommaamaan, niin hän hankkeensa alkuaikoina 
kääntyi eräässä »Tietäjän» kirjoituksessa aate- 
veljiensä puoleen jokseenkin näin: »Nyt tarvit- 
see teosofia Suomessakin rahaa! Missä nyt ovat 
meidän rikkaat teosofimme?» 

Matkalla ollen minulla ei ollut tilaisuutta tar- 
kistaa olivatko sanat ihan noin, mutta sisältö 
kuitenkin oli sellainen. 

Näinollen minun olisi pitänyt alkaa muistel- 
mani tästä veli Ervastin lausunnosta. Sillä tie- 
tenkin tuollainen veljellinen ja luottamukselli- 
nen vetoaminen Suomen rikkaihin teosofeihin 
antoi sysäyksen siihen suuntaan, että lahjoituk- 
sia alkoi tulla. Ja juuri tämä vetoaminen saat- 
toi antaa joillekuille asianomaisille aihetta 
luulla, että päämaja oli oleva Seuran omai- 
suutta siinä mielessä, että Seura saisi sen kanssa 
menetellä miten haluaisi, niin on tämä seikka 
siinä tapauksessa ja niiden henkilöiden suhteen 
otettava huomioon lieventävänä asianhaarana. 
Ja jos minäkin olisin edellisen kirjoitukseni 
alkanut tuosta veli Ervastin vetoomuksesta 
Suomen rikkaihin teosofeihin, niin olisi kirjoi- 
tukseni  ollut asiallisempi. 

Huomaamattomuuttani anteeksipyytäen olen 
kiiruhtaen rientänyt esittämään tämän asiallisen 
korjauksen. 

Tietysti jää edelleen se tosiasia eteemme, että 
me menettelimme Suomen Teosofisessa Seu- 
rassa sillä tavalla, että siirsimme päämajan pois 
alkuperäisestä tarkoituksestaan, että teimme jo 
melkoisen pitkälle kehittyneen päämajahank- 
keemme mitättömäksi, että annoimme sille siinä 
muodossaan kuoliniskun, ja että siellä se nyt 
värjöttää  elottomana ruumiina. 

J. R. Hannula.   1924:163—165, 

päämaja ensin oli vapautettava veloista, ks 
kansanopisto   1924:204—205, 

ks P. E. VII art Muutamia tietoja 1924:227— 
230, 

 
1) [*J. R. H:n kirjoitus »Muistoja ja koke- 

muksia»  10 kpl.  1924:63—67.] 

talo on oleva liikkeemme päämaja ks Temp- 
pelirahasto  1927:31, 

ks rahasto 1931:181, 
Päämaja- ja siirtolakysymyksestä keskustel- 

tiin erittäin vilkkaasti.   1931:332, 
Jatkettiin keskustelua innokkaasti päämaja- 

aatteesta ja sen toteuttamisesta, ja R-R:n joh- 
taja lausui lopuksi toivomuksen, että vielä seu- 
raavassakin jäsenkokouksessa keskusteltaisiin 
samasta kysymyksestä.   1931:366, 

Tässä numerossa on osastossa »Vapaa sana» 
tunnetun nimimerkin A. R:n huomattava kir- 
joitus »Päämaja». Samasta kysymyksestä on 
monessa jäsenkokouksessa keskusteltu. Tarkoi- 
tus ei ole ollut eikä ole saattaa mieliä levotto- 
miksi ja pelkäämään, että heittäydytään uusiin 
taloudellisiin vaikeuksiin. Päinvastoin. Tarkoi- 
tus on vain valistaa ja valmistaa mieliä. Joskus 
syntyy jotakin sen tapaista, josta A. R. kirjoi- 
tuksessaan unelmoi. Mutta kaikki tapahtuu 
aikanaan. Nyt meillä on ensi aluksi Kustannus- 
liike ja Kulmakoulu, jotka tarvitsevat huomio- 
tamme ja huolenpitoamme. Mutta niiden asiat 
voivat piankin tulla ratkaistuksi hyvään suun- 
taan, ja silloin on hyvä olla hengessään varus- 
tettuna uusiin ponnistuksiin ja luoviin töihin. 
1932:3, 

Päämaja, kirj A. R. [*Annikki Reijonen] 
1932:29—32, 

Keskusteltiin viimeisen kerran tällä erää pää- 
majakysymyksestä.   1932:35, 

H e l s i n g i n  R u u s u - R i s t i  piti jäsen- 
kokouksensa helmikuun 14 p:nä. Siinä m.m. 
saatiin kuulla W. Toivosen lennokas kuvaus 
tulevaisuuden R.-R.-päämajasta laajoine maa- 
alueineen, puutarhoineen, henkisine työpaj öi- 
neen ja onnellisine asukkaineen. Oli kerrassaan 
virkistävää tämmöisellä harmaan pilvisellä 
ajalla hetkeksi kohottautua mielikuvituksen sii- 
vin auringonnousun kirkkaaseen ja lämpöiseen 
maahan.   1932:103, 

Neljättäkymmentä vuotta sitten olin nuori. 
Kysyin silloisilta tovereiltani Teosofisessa Seu- 
rassa: »emmekö me teosofit joka kaupungissa ja 
joka looshissa voisi elää jollain tavalla yhdessä, 
yhteisissä taloissa tai siirtoloissa, joissa aineel- 
liset elämänehtomme olisivat enemmän yhden- 
vertaisia kuin nyt, joissa ei ainakaan kenen- 
kään tarvitsisi kärsiä nälkää ja kurjuutta?» ks 
Vesimies 1932:171—172, 

jota paitsi hän [*P. E.] siirsi Seuralle pää- 
majan, jonka hän oli luonut muutamien kannat - 
tajainsa avulla, itse samalla esiintyen suurim- 
pana rahallisenakin lahjoittajana, ks P. E. VII 
1932:234, 

Oikaisuja. Teosofi-lehden numeroissa 3—4 
ja 5—6 esiintyy Toivo Paloheimon historiikki: 
»Piirteitä Suomen teosofisen Seuran 25-vuotis- 
taipaleelta». Onhan jo aikoja sitten huomattu: 
»Historia on niinkuin se kirjoitetaan». Tämä 
pitää paikkansa myös Toivo Paloheimon histo- 
riikin suhteen. Sentähden allekirjoittanut puo- 
lestaan rajoittuu korjaamaan vain muutamia 
suoranaisia virheitä. 

1) Tuonenkylän siirtymisestä Pekka Ervas- 
tilta Teosofiselle Seuralle sanotaan m.m.: 
»Ervast sai käteisenä 10,000 mk.» Tästähän joh- 
tuu  siihen käsitykseen,  niinkuin  herra  Ervast
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olisi todella saanut itselleen 10,000 mk. Asiahan 
on, niinkuin selvästi näkyy »Jäsenlehdestäkin» 
n:o 6 v. 1918, siten, että päämajalla oli velkaa 
kolmelle henkilölle, M. Törnroosille 10,000:—, 
R. Laaksolle 6,000:— ja V. Valvanteelle 3,830:— 
mk. Näistä kaksi jälkimäistä siirtyi uuden 
omistajan, T. S:n myöhemmin maksettavaksi, 
mutta mainittu 10,000 mk. velka M. Törnroosille 
maksettiin käteisellä. Olihan jo kyseellisen 
vuosikokouksen kutsussa nimenomaan sanottu: 
»Neiti Törnroosille tuleva Smk. 10,000:— olisi 
suoritettava heti». 

2) Herra Paloheimo kirjoittaa edelleen: 
»Ervast... lahjoitti elinkautista asunto-oikeutta 
vastaan Tonttulassa ne 12,000 mk., jotka hän oli 
käyttänyt omia varojaan hankkeen hyväksi». 
Tästä saa sen käsityksen, niinkuin herra Ervast 
olisi pidättänyt itselleen asunto-oikeuden anta- 
maansa 12,000 mk. lahjaa vastaan. Herra Ervast 
ei asettanut tuollaista ehtoa. Hän vaan luovutti 
ja lahjoitti. Niinpä vuosikokouksen pöytäkirjas- 
sakin sanotaan: »Kokous lausui hartaan kiitok- 
sensa Perustaja-ylisihteerille tästä lahjasta». 
Toinen asia on, että vuosikokous omasta aloit- 
teestaan »yksimielisesti päätti, että hän saisi 
elinkautisen asunnon Päämajalla». Kun seuran 
Hallituksen valtuuttama toimikunta, tuomari 
Unto Nevalainen ja muistaakseni herrat Yrjö 
Kallinen ja Juho Tukiainen, myöhemmin laati 
herra Ervastin ja Seuran välille kirjallista sopi- 
musta asiassa, olisi herra Ervast tyytynyt teke- 
mään vain yksinkertaisen lahjoituskirjan ilman 
mitään varauksia. Tällöin tuomari Nevalainen 
vakavasti kehoitti herra Ervastia pidättämään 
koko Tonttulan elinkautiseksi asunnokseen. Kun 
herra Ervast ei sellaista tahtonut, laati tuomari 
Nevalainen kauppakirjan, jossa myyjälle pidä- 
tetään 3 huonetta Tonttulassa. Samalla toimi- 
kunnan puolelta arvonannolla ja innostuksella 
esitettiin sellainen ajatus, että tämä asunto- 
järjestely luonnollisesti on vain väliaikainen. 
Lähimmässä tulevaisuudessa Seura rakentaa 
päämajan tontille erikoisen huvilan yksinomaan 
Perustaja-ylisihteeriä varten. Ken tietää, miten 
olisi käynyt, elleivät n.s. punaiset olisi tappa- 
neet herra Nevalaista pian sen jälkeen. 

3) Herra Paloheimo lisää: »Tällainen oli 
Tuonenkylän rahallinen loppuselvitys». Tämä- 
kin on virheellisesti sanottu. Sillä Tuonenkylän 
rahalliset loppuselvittelyt jatkuivat edelleen. 
Olihan Seura omasta aloitteestaan merkinnyt 
Tuonenkylään elinkautisen asunto-oikeuden 
herra Ervastille. Ja muuttihan Seura Tuonen- 
kylän vähitellen, useampana palstana, kokonaan 
rahaksi. 

4) Kustannustoiminnasta historioitsijamme 
sanoo: »Kymmenen vuoden kuluttua liike muo- 
dostui Kustannusosakeyhtiö Tietäjäksi, etääntyi 
ennen pitkää seurasta ja alkoi lopulta painat- 
taa pääasiassa ruusuristi-aatteisia kirjoja». Tässä 
on lähellä se käsitys, niinkuin Tietäjä olisi noin 
vain etääntynyt Seurasta. Sentähden on mai- 
nittava pari seikkaa, a) Tietäjää perustettaessa 
sai Seura ilman muuta 30,000 mk. osakkeet. 
Myöhemmin Tietäjä osti nämä osakkeet täydestä 
arvosta. Näinollen Teosofinen Seura sai Perus- 
taja-ylisihteerinsä monivuotisen työn tuloksena 
 

tätäkin tietä puhtaana rahana 30,000 mk. b) 
Ennenkuin Seura oli aloittanut oman kustannus- 
työnsä, tarjosi Tietäjän silloinen osake-enem- 
mistön omistaja osakkeitaan Seuralle, mutta 
Seura kieltäytyi ostamasta, aloittaen sensijaan 
uuden liikkeen. Olihan Seuralla nyt 30,000 mk. 
liikepääomaa. 

5) Lopuksi otan herra Paloheimon sanat: »Tuo 
päämaja-aika onkin Seuran historiassa jonkun- 
laista rusohohteista aikaa, jossa oli paljon kau- 
nista ja syvää, mutta jolloin eksyttiin ymmär- 
ryksen ja tasapuolisuuden tieltä epätodellisuu- 
den maille.» 

Niinpä niin. Tuo rusohohteinen aika, jossa oli 
paljon kaunista ja syvää, se olisi voinut jatkua. 
Elämähän tarkoittaa, että Jumalan valtakunta 
toteutuu maankin päällä. Ja jumalan valtakunta 
on epäilemättä rusohohteista, kaunista ja syvää. 
Olisi vain tarvittu, että jatkuvasti olisi seurattu 
keskeisimmän työntekijän esimerkkiä, olisi seu- 
rattu Perustaja-ylisihteerin johtoa samalla alt- 
tiudella, luottamuksella, itsehillinnällä ja 
ymmärtämyksellä, mikä nimenomaan vallitsi 
tuona päämajan rusohohteisena aikana, jolloin 
niin paljon syvää ja kaunista ilmeni. Jos näin 
olisi tapahtunut, silloin Suomen Teosofisen Seu- 
rankin historiaa voitaisiin kirjoittaa toisella 
tavalla. Niin, ja kokemusperäinen varmuus 
sanoo: myöskin Suomen kansan historiaa olisi 
voitu kirjoittaa toisin, kuin miten se nyt on 
tullut kirjoitetuksi. Kaikki olisi saanut osak- 
seen samaa rusohohteisuutta kauneutta ja 
syvyyttä. 

Mutta asiathan ovat menneet ja niissä on his- 
toria tullut teossa kirjoitetuksi niinkuin se on 
tullut eletyksi. Varmaan tapaukset sellaisenaan- 
kin ovat meille opiksi olleet. Se hyvä ja kau- 
nis, mikä on toteutumatta j äänyt, se kaikki vielä 
kerran toteutuu. Ehtona on käytännöllinen ryh- 
mittyminen korkeimpaan johtoon. Jonkunlai- 
sena lupauksena vuoden 1917 vuosikokouksesta 
kangastelevat mieleeni kokouksen puheenjohta- 
jan Yrjö Kallisen ennustukselliset sanat, jotka 
otan tähän vuosikokouksen pöytäkirjasta: »Niin 
demokratinen kuin olen, toivon, että Seural- 
lemme tulee aika että palaamme tuohon enti- 
seen, mutta palaamme silloin itsetietoisina ja 
viisaampina — kokeneempina». Hyvä tahto voi 
paljon. Se sisältää voiman toteuttamaan Mesta- 
rin sanat: »Ellette käänny ja tule lasten kaltai- 
siksi, ette pääse taivasten valtakuntaan». 

Saarenmaassa toukok 26 p.  1932. 
Kunnioittavasti 

J. R. Hannula. 

Lisätieto. Herra J. R. Hannulan edelläole- 
van asiallisiin oikaisuihin tahtoisin omasta 
puolestani liittää seuraavan oikaisun eli lisä- 
tiedon. Esitelmöitsijöistä puhuessaan herra 
Paloheimo mainitsee useita nimiä sekä aikai- 
semmalta että myöhemmältä ajalta, mutta eräs 
nimi unohtui. Se oli J. R. Hannula. Vastaisen 
varalle lienee minun niinollen annettava muu- 
tamia historiallisia tietoja. Herra Hannula luo- 
pui yhteiskunnallisesta tehtävästään ja antautui 
kokonaan teosofiseen työhön v. 1915. Hän ei 
ollut tilapäinen vaan vakituinen puhuja: tullut 
hyväksytyksi varsinaiseksi teosofiseksi työnteki-
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jaksi, jota todistaa sekin seikka, että hänelle 
järjestettiin pieni kuukausiavustus, jota propa- 
gandarahastosta suoritettiin hänelle niinä vuo- 
sina, joina hän työskenteli Teosofisessa Seurassa 
puhujana ja kirjojen myyjänä ja myöskin kir- 
joittajana. 

Auttaakseni historioitsijaa merkitsen tähän 
hiukan tilastoa. Kulkiessaan maaseudulla jär- 
jesti herra Hannula luentotilaisuuksia melkein 
jokaiseksi illaksi. Niinpä oli 38 luentotilaisuutta 
v. 1914, 115 v. 1915, 265 v. 1916, 285 v. 1917, 100 
v. 1918 (sisällissodan aikana ei voinut pitää luen- 
toja), 223 v. 1919 ja 286 v. 1920. Siis yhteensä 
1312 luentotilaisuutta mainittuina vuosina. 
Minkä verran herra Hannula niinä vuosina möi 
kirjoja, siitä ei ole minulla tilastoa käytettä- 
vänä. On merkintö vain vuodelta 1918, jolloin 
bruttomyynti oli Smk. 25468. Kirjoja herra 
Hannulalta ilmestyi niinä vuosina: »Vallitseeko 
ihmiselämässä laki?», »Ryövärinä ristillä», 
»Vaeltajana korvessa», »Kavahtavat kai poi- 
kaani», »Sisäisen opettajan seurassa», »Sana ja 
sakramentit», »Ilmestyskirja teosofian valossa» 
ja »Johanneksen evankeliumi teosofian valossa». 

Olen maininnut tämän silloisen työntekijän 
sentähden, ettei tulisi tehdyksi vääryyttä his- 
torialle. Tähän minua myös kannustaa ja roh- 
kaisee herra Paloheimon sanat kirjoituksensa 
lopussa: »Seuramme historia on monivaiheinen 
ja muistelmankirjoittaja, niinkuin tulevaisuu- 
den historioitsijakin, soisi monta tapausta tapan- 
tumattomaksi, ja monta seikkaa paremmin 
ymmärretyksi ja monta elämän tilannetta 
paremmin eletyksi». En luule herra Paloheimon 
sittenkään tarkoittavan, että olisi ollut parempi, 
jos herra Hannulan silloiset 1312 luentotilai- 
suutta olisi jäänyt pitämättä, kirjat kirjoitta- 
matta ja myymättä. 

Saarenmaassa toukokuun 27 p:nä 1932. 
Kunnioittavimmin: 
P e k k a   E r v a s t .  

Ylläolevat oikaisut lähetettiin »Teosofin» toi- 
mitukselle kesäkuussa, mutta niitä ei julkaistu 
vielä heinä—elokuun numerossa. 

Toim.   1932:237—239, 
P ä ä m a j a k e r h o  toimeenpani Ruusu-Risti- 

iltaman lokakuun 2 p:nä monipuolisine ohjel- 
mineen.   1932:271, 328, 

P ä ä m a j a r y h m ä s s ä    1933:102—104, 
R. R:n Päämajaryhmän t o i m i n t a -  

k e r t o m u s  v.v. 1932—20. 5. 1933. Kirj. Antti 
Nokelainen 1933:196—197, 

Suomi on tietääkseni ensimäinen maa, jolle 
suunniteltiin oma päämaja maaseudulle kau- 
pungin ulkopuolelle. Se tuuma toteutui, kun 
v. 1910 kesällä ostin vähän maata Pakinkylässä 
ja rakennutin sinne kaksi huvilaa y.m. raken- 
nuksia. Seuraavana vuonna se hyväksyttiin 
Suomen T. S:n päämajaksi ja vuonna 1913 lisät- 
tiin rakennusten luku varsinaisella Temppe- 
lillä, jossa siitä lähtien pidettiin vuosikokoukset. 
Parisissa kuuluivat kovasti ihmettelevän, että 
rakensimme teosofisen päämajan maaseudulle, 
missä »lehmätkin liikkuvat».   1934:77, 

Ruusu- R i s t i n  p ä ä m a j a  ryhmä 1934: 
108. 

Päämäärä 
Kuta enemmän me ymmärrämme, sitä sel- 

vemmin näemme, kuinka paljon on tutkimista, 
kuinka pitkä on kehityksen tie, kuinka korkea 
on päämäärä. Vaan siitäkö säikähtyisimme? 
Pois se.   ks täydellisyys 1905:31, 

Totuus on kaikkein korkein, ihmisen pää- 
määrä on pyrkiä totuuteen ja tietoon. — — — 
Mutta ihmisen päämäärä on päästä tietoon, ja 
sentähden pitää hänen tutkia tuntemattomia 
luonnonlakeja ja ihmisen salaisia voimia. Sillä 
ks teosofia art Mitä T. S. meille opettaa 1906: 
148—152, 

ihmiset vasta vaeltavat kaukaista päämäärää 
kohti. Useimmat ihmiset eivät tiedä mitään 
päämäärästä, mutta muutamain silmät ovat 
vilaukselta nähneet ihanteen, ks siveellisyys 
1906:181, 

Sen    [^Omantunnon]    päämäärä   on   korkea, 
sen ponnistus on suuri. — — — se aikoo edetä 
alottamallaan tiellä, kunnes se saavuttaa pää- 
määränsä ja tulee valoksi, joka loistaa pimey- 
dessä   ks Omatunto-lehti   1906:271—273, 

Teosofisen maailmankatsomuksen mukaan 
ihminen on henki, jolla on korkea päämaali — 
täydelliseksi tuleminen eli yhtyminen Isään 
Jumalaan, niinkuin kristinuskossa sanotaan, ks 
karma art Mitä on karma? 1908:330—337, 

ihminen on henkisesti kehittyvä olento, kuo- 
lematon minuus, jonka päämäärä on Kristus- 
ihmisen jumalallinen täydellisyys, ks Tietäjät 
itäiseltä maalta  1909 joulul: 5—6, 

On vain muistettava, että pääasia ei ole polku, 
vaan päämäärä, johon polku vie, ks Steiner 
1910:84, 

Mutta onko se [*itsehillintä] päämäärä, onko 
se ihanne, jota kohti meidän on pyrittävä? — 
En sitä siksi käsitä. En tahtoisi ks itsehillintä 
1910:130—131, 

Yleinen veljeys on teosofian ydinoppi, se 
päämäärä, johon koko liike ihanteena tähtää, 
ks hyöty 1911:51—54, 

Samalla tavalla meistä jokainen kerran tulisi 
jumalaksi, samalla tavalla moni ihminen jo oli 
päämäärän saavuttanut, ks Kristus 1911:286— 
288, 

Jokaisen ihmisen päämäärä on yhtyä Juma- 
laan, päästä Jumalan tuntoon, ja siihen on 
kolme tietä,   ks jooga  1912:120, 

Rakkaus on a ja o, alku ja loppu — tien alku 
ja lopullinen päämäärä,   ks onni 1914:3, 

jäseniä siinä auttajien liitossa, joiden silmä- 
määränä on uusi, puhdas, henkinen suomalai- 
nen kulttuuri ja jotka sen päämäärän hyväksi 
uhraavat voimansa, ks Marjatan rengas 1916:91, 

Totuuden tieto on inhimillisen pyrkimyksen 
päämäärä, ja yksin totuuden tiedossa on valta, 
ks totuus 1919:194—196, 

Kun kaikki pyrkivät samaan päämäärään, 
miksi päämäärä heidät alati pettää? ks kehitys 
1920:99—101, 

Päämäärä on henkistä laatua meille, mutta 
elinvoimamme näyttäytyy fyysillisestikin. Koska 
emme ole sotaisa kansa ks olympialaiset 1924: 
209—210, 

Eikö hän [*A. B.] vuosi vuodelta ole kuletta- 
nut T. S:aa kohti sitä ihannetta, joka sen alku-
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peräiseksi päämääräksi asetettiin? ks teosofia 
1926:164—169, 

mikä on se päämäärä, jonka te tälle kansalle 
asetatte tai jonka olette saaneet korkeammalta 
taholta Suomen tulevaisuuden ihanteeksi? ks 
Suomen tulevaisuus 1928:207—208, 

Ihmisen korkein päämäärä on tuoda Jumalan 
valtakunta maan päälle, ks ylösnousemus 1930: 
207, 

Päämääräni pitkin matkaa on tietysti ollut 
tehdä teosofista työtä. Mutta se päämäärä on 
vuosien vieriessä kirkastunut, ks uskonpuhdis- 
tus 1930:330—331, 

Sillä ihmisen olemisella on päämäärä: hänen 
on tultava hyväksi voimaksi maailmankaikkeu- 
dessa,   ks H. P. B. 1931:4—5, 

Jokaisella kehityskaudella on oma saavutuk- 
sensa, päämääränsä, täydellisyytensä. Nykyisen 
ihmiskehityksen päämäärä on Kristuksenkaltai- 
nen inhimillinen täydellisyys, ks kehitys 1932: 
100, 

Muistakaamme vain, mikä on ihmiselämän 
päämäärä: kuolemattoman hengen herääminen 
ihmisessä, ks Teosofia ja sosialismi 1934:251— 
257. 

Pääneuvosto, T. S:n 
Pääneuvosto ei voinut ottaa tätä liian mullis- 

tavaa ehdotusta huomioon ja niin selkkaukset 
ks Steiner 1925:155—156, 

ks neuvottelu 1931:182. 
Pääoma 
Elinvoimaa — — — voisi verrata pääomaan, 

jota ihmisellä on näkymättömässä pankissa sijoi- 
tettuna.   Jos ks elinvoima 1926:269—270. 

Pääsiäinen 
Joka aika on toivolle vapaa, mutta niinkuin 

vanhat sanovat on aika joulusta pääsiäiseen 
suotuisin toivomusten täyttymiselle. Silloin ks 
vuosi 1911:1, 

Pääsiäistä on kristikunnassa pidetty surun 
päivänä, pitkänä ja murheellisena, koska silloin 
muistellaan Vapahtajan kärsimyksiä ristillä. 
Meillä ei kuitenkaan ole oikeutta katsella tätä 
historiallista tapausta vain tässä valossa. Emme 
ole ymmärtäneet mitään, jos arvelemme ks 
ylösnousemus 1929:143—144. 

Päästätkö 
Kolme kertaa koputan: päästätkö, päästätkö, 

päästätkö? ks Tietäjä-lehti 1914:466. 

Q 

Quandoque    b o n u s     d o r m i t a t     Home- 
rus   ks A. B. 1921:198. 

Quest Society 1922:206. 
Quetzalcoatl 
Aikoja ennenkuin Cortes saapui Meksikkoon, 

olivat sen kansat palvelleet Quetzalcoatl nimistä 

vapahtajaa, joka niinikään oli neitsyestä synty- 
nyt,  ks Joulu 1906:274—275, 

Vanhassa Meksikossa vietettiin juhlaa vapah- 
tajan Quetzalcoatlin muistoksi ja aztekien luona 
talvipäivänseisauksen aikana juhlittiin auringon 
syntymää,   ks Joulusymboliikkaa  1911:357—361. 

»Quo vadis, Domine?» ks moraali 1930:95. 



 



 

 



 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


